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1 ΑΟΣΗΘΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΩΛ ΚΔ

WINDOWS 2000 SERVER & WINDOWS 2000
WORKSTATION [ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ –
DOMAIN – ΠΛΖΘΔΗΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ]
1.1 Ειζαγυγή
Έλαο κεγάινο αξηζκφο ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ είλαη δηακνξθσκέλνο γχξσ απφ
έλαλ εμππεξεηεηή ζηνλ νπνίν είλαη αλαπηπγκέλν έλα MS-Windows 2000
domain. Νη ζηαζκνί εξγαζίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα MS-Windows 2000 Workstation Professional Greek.
Θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ εμππεξεηεηή θαη ησλ
ζηαζκψλ εξγαζίαο θαιείηαη θαλείο λα πξαγκαηνπνηήζεη νξηζκέλεο ξπζκίζεηο
πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ε δηαδηθαζία.
Ρν παξφλ θείκελν απνηειεί κηα ππόηαζη για ηην απσική εγκαηάζηαζη
ζσολικών επγαζηηπίυν απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Γηαηππψλεηαη κηα άπνςε γηα
ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ θαηά ηελ αξρηθή ξχζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ομοιόμοπθη διαμόπθυζη ησλ ζρνιηθψλ
εξγαζηεξίσλ κε ζηφρν ηε βέληιζηη απόδοζη θαη ηελ αζθάλεια απφ εμσηεξηθνχο
θαη εζσηεξηθνχο θηλδχλνπο, ελψ επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή λειηοςπγικόηηηα θαη
δηεπθνιχλεηαη
ε
διασείπιζη.
Γελ
απνηειεί
απαξαίηεηα
θαη
νδεγφ
επαλεγθαηάζηαζεο,
θαζψο
ζηελ
πιεηνλφηεηα
ησλ
πεξηπηψζεσλ
ε
επαλεγθαηάζηαζε ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα κε
ρξήζε ππαξρφλησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο (images). Κπνξεί φκσο λα ρξεζηκεχζεη
σο νδεγφο ξχζκηζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη αληηκεηψπηζεο
πξνβιεκάησλ.
Αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά κε αλαιπηηθφ ηξφπν ζηα λειηοςπγικά ζςζηήμαηα
εξςπηπεηηηή και ζηαθμών επγαζίαρ θαη ζηηο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ
θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ξχζκηζε απηψλ. Αθνινπζνχλ αλαιπηηθέο νδεγίεο
ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ domain ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη ηελ έληαμε
ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο ζε απηφ, ελψ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ νξγάλσζε θαη
δηαρείξηζή ηνπ.
Πηε ζπλέρεηα δηαηππψλεηαη κε αλάινγν ηξφπν κηα άπνςε γχξσ απφ ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ξχζκηζε βαζικού λογιζμικού, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζρεδφλ
πάληα ζηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ. Ξεξηιακβάλνληαη
πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηε θηινζνθία εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνχ πξνζηαζίαο απφ
ηνπο ηνχο, ζπκπίεζεο – απνζπκπίεζεο αξρείσλ, αλαπαξαγσγήο αξρείσλ
πνιπκέζσλ, εθαξκνγψλ γξαθείνπ θιπ. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δίλνληαη ζαθείο
νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλσλ εθαξκνγψλ ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ.

1.2 Εγκαηάζηαζη Windows 2000 Server ζηον
εξςπηπεηηηή ηος ζσολικού επγαζηηπίος
Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε διάηαξη ηυν καηαημήζευν (partitioning)
εμαξηάηαη απφ πνιιέο παξακέηξνπο, φπσο ε χπαξμε πεξηζζφηεξσλ ζθιεξψλ
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δίζθσλ ζηνλ εμππεξεηεηή, θαζψο θαη ε ρσξεηηθφηεηα απηψλ ή ε αλάγθε γηα
εγθαηάζηαζε άιισλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ ίδην ππνινγηζηή (π.ρ. Linux).
Νη γεληθέο νδεγίεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε θάζε πεξίπησζε είλαη νη
αθφινπζεο:


Λα πξαγκαηνπνηείηαη δηαρσξηζκφο θάζε ζθιεξνχ δίζθνπ ζε πεπιζζόηεπερ
από μία καηαημήζειρ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ππνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ
φπσο ε ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ησλ θαηαηκήζεσλ θαη ε
βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο κε ρξήζε ησλ θαηαηκήζεσλ κε θαηάιιειν
ηξφπν (π.ρ. κεηαθνξά αξρείνπ ζειηδνπνίεζεο – pagefile).



Ν ζθιεξφο δίζθνο (ή ε δηακφξθσζε δχν δίζθσλ ζε ζπζηνηρία RAID0 ή
RAID1) πνπ πεξηέρεη ηελ πξσηεχνπζα θαηάηκεζε λα δηαρσξίδεηαη σο εμήο:





o

Ζ θχξηα θαηάηκεζε πνπ πεξηιακβάλεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη
ηηο εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο λα θαηαιακβάλεη ην 30% ηνπ
ζθιεξνχ δίζθνπ. Ζ ιήςε αληηγξάθνπ αζθαιείαο απηήο ηεο
θαηάηκεζεο επαξθεί γηα έθηαθηεο πεξηπηψζεηο αληηκεηψπηζεο
θαηαζηξνθψλ (disaster recovery). Ρν φλνκα (volume label) ηεο
θαηάηκεζεο πξνηείλεηαη λα είλαη „system‟.

o

Ζ δεχηεξε θαηάηκεζε λα θαηαιακβάλεη ην 20% ηεο δηαζέζηκεο
ρσξεηηθφηεηαο. Πε απηή ζα απνζεθεχνληαη ηα αξρεία ρξεζηψλ,
ζπλεπψο ε ιήςε αληηγξάθνπ αζθαιείαο απηήο ηεο θαηάηκεζεο ζα
εμαζθαιίδεη ηε θχιαμε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ
ρξεζηψλ (data backup). Ρν φλνκα (volume label) ηεο θαηάηκεζεο
πξνηείλεηαη λα είλαη „data‟.

o

Ν ρψξνο πνπ απνκέλεη θαη απνηειεί ην 50% ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ
ζθιεξνχ δίζθνπ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε
αληηγξάθσλ αζθαιείαο αλ δελ ππάξρεη δεχηεξνο ζθιεξφο δίζθνο. Ρν
φλνκα (volume label) ηεο θαηάηκεζεο πξνηείλεηαη λα είλαη
„backup‟. Αλ ππάξρεη δεχηεξνο ζθιεξφο δίζθνο ηφηε νη δχν
θαηαηκήζεηο „system‟ & „data‟ πξνηείλεηαη λα θαηαιακβάλνπλ ην 60
& 40% ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ αληίζηνηρα.

Αλ είλαη δηαζέζηκνο θαη δεχηεξνο ζθιεξφο δίζθνο πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζε
θάπνηα δηακφξθσζε RAID0 ή RAID1, πξνηείλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζε 2
θαηαηκήζεηο σο εμήο:
o

Ζ πξψηε θαηάηκεζε θαηαιακβάλεη ην 50% ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ
ζθιεξνχ δίζθνπ. Πε απηή απνζεθεχνληαη ζπρλά πξνζπειάζηκα
αξρεία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εθαξκνγψλ γηα
βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο (αξρεία ζειηδνπνίεζεο [pagefile],
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο [caching, temporary folders] θιπ). Ρν
φλνκα (volume label) ηεο θαηάηκεζεο πξνηείλεηαη λα είλαη „temp‟.

o

Ζ δεχηεξε θαηάηκεζε θαηαιακβάλεη ην ππφινηπν 50% θαη
πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο.
Ρν φλνκα (volume label) ηεο θαηάηκεζεο πξνηείλεηαη λα είλαη
„backup‟.

Ζ δηακφξθσζε ησλ θαηαηκήζεσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο αξρείσλ NTFS.

Θαηά ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε δεηείηαη ε ξχζκηζε ησλ „Regional and Language
options‟. Ξξνθαλψο, ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνχ
εξγαζηεξίνπ ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ ηα ειιεληθά (Greek) φπνπ ππνζηεξίδνληαη
(ρξήζε θαη επεμεξγαζία αξηζκψλ, λνκίζκαηνο, εκεξνκελίαο, ψξαο θαη ιεηηνπξγία
πιεθηξνινγίνπ).
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Πηε ζπλέρεηα δεηείηαη έλα φλνκα θαη έλαο νξγαληζκφο (Name & Organization),
πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη κπνξνχλ λα επηιερζνχλ κε ηπραίν ηξφπν.
Γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο κφλν πξνηείλεηαη λα δίλνληαη ηα αθφινπζα νλφκαηα:


Name: SCHOOL



Organization: YPEPTH

Αλάινγα κε ηηο άδεηεο πνπ έρνπλ αγνξαζηεί (ην ζρνιείν δηαζέηεη ην αληίζηνηρν
CAL) ζπκπιεξψλεηαη θαη ην Licensing mode.
Πε φηη αθνξά ην φλνκα ηνπ ππνινγηζηή (computer name) είλαη δπλαηέο δηάθνξεο
πξνζεγγίζεηο. Ξξνηείλεηαη απιψο λα δίλεηαη ην φλνκα „Server‟ ψζηε λα είλαη
μεθάζαξνο ν ξφινο ηνπ ππνινγηζηή. Γελ ππάξρεη ιφγνο εθαξκνγήο πην
πνιχπινθσλ ζρεκάησλ νλνκαηνινγίαο, πνπ π.ρ. εκπιέθνπλ ην DNS φλνκα πνπ
έρεη δνζεί απφ ην Ξαλειιήλην Πρνιηθφ Γίθηπν (ΞΠΓ). Κφλν αλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα
ζπλππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθά εξγαζηήξηα κε αλεμάξηεην domain πξνηείλεηαη λα
δίλνληαη δηαθνξεηηθά νλφκαηα ζηνπο εμππεξεηεηέο γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ
(π.ρ. „Server1‟, „Server2‟ θιπ).
Πηε ζπλέρεηα δεηείηαη ν θσδηθφο αζθαιείαο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο
(administrator password). Ζ πξαθηηθή ρξήζεο πξνθαλνχο ή θνηλνχ θσδηθνχ
αζθαιείαο δελ πξνηείλεηαη. Δίλαη επηζπκεηφ θαηά ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε λα
νξίδεηαη πποζυπινόρ κυδικόρ αζθαλείαρ, πνπ πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα αιιαρζεί
απφ ην δηαρεηξηζηή (π.ρ. password: Changeme!).
Πηηο πςθμίζειρ δικηύος κπνξνχλ λα επηιεγνχλ „Network typical settings‟ θαη ε
έληαμε ηνπ ππνινγηζηή ζε workgroup. H δεκηνπξγία ηνπ domain πξνηείλεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζε κεηαγελέζηεξε θάζε, φηαλ έρεη επηβεβαησζεί ε θαιή
ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή. Νη TCP/IP πςθμίζειρ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηε δηαζχλδεζε ζρνιηθψλ
εξγαζηεξίσλ ζην ΞΠΓ.
Ππλνπηηθά αλαθέξεηαη φηη θάζε εμππεξεηεηήο έρεη IP δηεχζπλζε ηεο κνξθήο
10.x.y.z φπνπ νη ηηκέο x & y εμαξηψληαη απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ιακβάλνληαη
κεηά απφ επηθνηλσλία κε ην helpdesk ηνπ ΞΠΓ (8011180181) θαη ε ηηκή z είλαη 10
γηα ηνλ πξψην εμππεξεηεηή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 11 γηα ηνλ δεχηεξν
εμππεξεηεηή θ.ν.θ. Ρν subnet mask είλαη ηεο κνξθήο 255.255.255.0 θαη ην
default gateway έρεη ηηκή 10.x.y.1 φπνπ νη ηηκέο x & y παξακέλνπλ ίδηεο κε απηέο
ηεο IP δηεχζπλζεο. Ωο DNS Server νξίδεηαη ε IP δηεχζπλζε ηνπ ίδηνπ ηνπ
εμππεξεηεηή (10.x.y.z).
Ζ ηππηθή εγθαηάζηαζε ησλ Windows 2000 Server πεξηιακβάλεη ζρεδφλ φιεο ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία εγθαηάζηαζεο (Windows components). Πην ζρνιηθφ
εξγαζηήξην δελ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε IIS. Κφλν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
δπλαηφηεηαο απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ εμππεξεηεηή, πξέπεη λα γίλεη
επηπιένλ επηινγή ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ Terminal Services ζε remote
administration mode. Ζ ππεξεζία DNS εγθαζίζηαηαη απηφκαηα θαη ξπζκίδεηαη θαηά
ηε δεκηνπξγία ηνπ domain ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ αθνινπζνχλ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο
είλαη ε εγθαηάζηαζε φισλ ησλ θξίζηκσλ ελεκεξψζεσλ. Αξρηθά εγθαζίζηαηαη ην
ηειεπηαίν service pack ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο (SP4) αλ δελ πεξηερφηαλ ζην
cd εγθαηάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Πηε ζπλέρεηα εγθαζίζηαληαη φιεο νη
λεφηεξεο θξίζηκεο εθδφζεηο, θαζψο θαη αλαλεψζεηο πνπ αθνξνχλ ην εγθαηεζηεκέλν
πιηθφ θαη ινγηζκηθφ απφ ηελ ηζηνζειίδα http://windowsupdate.microsoft.com.
Ρκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζεσξείηαη θαη ε
εγθαηάζηαζε ησλ νδεγψλ ζπζθεπψλ (system drivers) ηεο κεηξηθήο, ησλ θαξηψλ
επέθηαζεο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ. Κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ κέζσλ
(cd‟s, δηζθέηεο θιπ) πνπ παξαζρέζεθαλ καδί κε ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα.
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Ξξνηείλεηαη φκσο λα εγθαζίζηαληαη νη ηειεπηαίεο εθδφζεηο ησλ νδεγψλ, πνπ ζηελ
πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ην δηαδίθηπν.
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εθηππσηή, πνπ ζπλήζσο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηνλ εμππεξεηεηή
κπνξεί λα γίλεη ζε απηφ ην ζεκείν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εθάζηνηε κνληέινπ.
Γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο εθηχπσζεο απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ
ν εθηππσηήο πξέπεη λα δηακνηξαζηεί, νπφηε ν εμππεξεηεηήο αλαιακβάλεη θαη ην
ξφιν ηνπ δηαθνκηζηή εθηππψζεσλ.

1.3 Ρύθμιζη Windows 2000 Server ζηον
εξςπηπεηηηή ηος ζσολικού επγαζηηπίος
Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ θξίλεηαη
απαξαίηεηε ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ αθφινπζσλ ξπζκίζεσλ.

1.3.1 Ανάλςζη, βάθορ σπώμαηορ & ζςσνόηηηα ανανέυζηρ οθόνηρ
Νη ξπζκίζεηο ηεο νζφλεο (display properties) ζε φηη αθνξά ηελ αλάιπζή ηεο
(screen resolution) θαη ην βάζνο ρξψκαηνο (color quality) πξνηείλεηαη λα είλαη νη
αθφινπζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηε δηάζηαζε ηεο νζφλεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
CRT νζφλε 15” – 800x600 – 32bit ρξψκα.
CRT νζφλε 17” – 1024x768 – 32bit ρξψκα.
TFT νζφλε – 32bit ρξψκα θαη αλάιπζε ίζε κε ηελ πξαγκαηηθή αλάιπζε ηνπ
πάλει (ζπλήζσο είλαη 1024x768 ζε νζφλεο 15” & 1280x1024 ζε νζφλεο
17”).
Ζ ζπρλφηεηα αλαλέσζεο ηεο νζφλεο (advanced properties – screen refresh rate)
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 85 Hz ή αθφκα κεγαιχηεξε αλ είλαη εθηθηφ γηα νζφλεο
CRT θαη ίζε κε 60 Hz γηα νζφλεο TFT.




1.3.2 Aςηόμαηερ ενημεπώζειρ (Automatic Updates)
Δλεξγνπνίεζε ηεο θαζεκεξηλήο απηφκαηεο ιήςε θαη εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ
θξίζηκσλ ελεκεξψζεσλ. Νξίδεηαη θάπνηα ψξα θαηά ηελ νπνία δελ γίλεηαη ρξήζε
ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη είλαη ν εμππεξεηεηήο ζε ιεηηνπξγία. Ξξνηείλεηαη λα γίλεηαη
απνδεθηή ε ηππηθή ψξα (3:00 π.κ.) αλ δελ ππάξρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο πνπ θαζηζηνχλ
αλαγθαίν θάπνην δηαθνξεηηθφ ρεηξηζκφ.

1.3.3 Απσείο ζελιδοποίηζηρ (paging file)
Ζ ηαρχηεηα πξνζπέιαζεο ζην αξρείν ζειηδνπνίεζεο είλαη θξίζηκε γηα ηελ
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εμππεξεηεηή θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην εξγαζηήξην.
Όηαλ ππάξρεη δεχηεξνο ζθιεξφο δίζθνο είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ γηα απηφ ην
ζθνπφ θαη ζπγθεθξηκέλα ε αμηνπνίεζε ηεο θαηάηκεζεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί γηα
απηφ ην ζθνπφ.
Πηηο ηδηφηεηεο ζπζηήκαηνο (system properties) θαη ζηηο επηινγέο πνπ έρνπλ ζρέζε
κε ηελ απφδνζε (performance options) είλαη εθηθηή ε ξχζκηζε ηνπ αξρείνπ
εηθνληθήο κλήκεο (virtual memory). Ξξνηείλεηαη ε δηαγξαθή ηνπ αξρείνπ
ζειηδνπνίεζεο απφ ηελ πξσηεχνπζα θαηάηκεζε πνπ πεξηέρεη ην ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα θαη ηηο εθαξκνγέο θαη ε δεκηνπξγία λένπ αξρείνπ ζηελ πξψηε θαηάηκεζε
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ηνπ δεχηεξνπ ζθιεξνχ δίζθνπ. Ρν αξρηθφ κέγεζνο ηνπ αξρείνπ (initial size)
πξνηείλεηαη λα είλαη ίζν κε ην κέγηζην κέγεζνο (maximum size) θαη λα έρεη ηηκή
1.5 θνξά κεγαιχηεξε απφ ην κέγεζνο ηεο δηαζέζηκεο κλήκεο RAM (π.ρ. γηα
ζπζηήκαηα κε 512 MB κλήκε RAM ηζρχεη φηη „initial size = maximum size = 764
MB‟). Αλ ε κλήκε έρεη πεξηνξηζκέλν κέγεζνο ν παξαπάλσ θαλφλαο κπνξεί λα
ηξνπνπνηείηαη ψζηε ην pagefile λα έρεη κέγεζνο ηνπιάρηζηνλ 768 MB (π.ρ. γηα 256
MB κλήκε RAM ε αλαινγία κπνξεί λα πάξεη ηελ ηηκή 3 ψζηε „initial size =
maximum size = 768 MB‟).
Θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ νδεγίαο πξέπεη λα αγλνεζεί νπνηνδήπνηε κήλπκα
αθνξά ηε δηαγξαθή ηνπ αξρείνπ ζειηδνπνίεζεο απφ ηελ πξσηεχνπζα θαηάηκεζε
θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο φηαλ δεηεζεί.

1.3.4 Θέζη απσείος εκηςπώζευν (spooler file)
Ζ κεηαθνξά ηνπ βνεζεηηθνχ αξρείνπ εθηππψζεσλ (spooler) ζην δεχηεξν ζθιεξφ
δίζθν ηνπ εμππεξεηεηή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ηαρχηεξε απφθξηζή ηνπ, θαζψο
ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο δηαθνκηζηήο εθηππψζεσλ απφ
φινπο ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Ζ επηζπκεηή ξχζκηζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην παξάζπξν επηζθφπεζεο
ησλ εγθαηεζηεκέλσλ εθηππσηψλ (Control Panel – Printers), φπνπ απφ ην κελνχ
„File – Server Properties‟ θαη ηηο πξνεγκέλεο ξπζκίζεηο (advanced) κπνξεί λα
νξηζηεί ε ηνπνζεζία (spool folder) ηνπ βνεζεηηθνχ αξρείνπ ζε νπνηνδήπνηε θάθειν
ηεο
πξψηεο
θαηάηκεζεο
ηνπ
δεχηεξνπ
ζθιεξνχ
δίζθνπ
(π.ρ.
<DriveLetter>:\spool)

1.4 Εγκαηάζηαζη Windows 2000 Workstation ζηοςρ
ζηαθμούρ επγαζίαρ ηος ζσολικού επγαζηηπίος
Ζ θηινζνθία πνπ δηέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνπο
ζηαζκνχο εξγαζίαο είλαη αλάινγε κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ
εξγαζηεξίνπ. Ππλεπψο ζε πνιιά ζεκεία αθνινπζείηαη θνηλή πξαθηηθή.
Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε διάηαξη ηυν καηαημήζευν (partitioning)
εμαξηάηαη απφ πνιιέο παξακέηξνπο, φπσο ε χπαξμε πεξηζζνηέξσλ ζθιεξψλ
δίζθσλ, θαζψο θαη ε ρσξεηηθφηεηα απηψλ ή ε αλάγθε γηα εγθαηάζηαζε άιισλ
ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ ίδην ππνινγηζηή (π.ρ. Linux). Νη γεληθέο νδεγίεο
πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε χπαξμεο ελφο κφλν
ζθιεξνχ δίζθνπ είλαη νη αθφινπζεο:


Λα πξαγκαηνπνηείηαη δηαρσξηζκφο ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ ζε πεπιζζόηεπερ
από μία καηαημήζειρ, σο εμήο:
o

Ζ θχξηα θαηάηκεζε πνπ πεξηιακβάλεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη
ηηο εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο λα θαηαιακβάλεη ην 30% ηνπ
ζθιεξνχ δίζθνπ. Ζ ιήςε αληηγξάθνπ αζθαιείαο απηήο ηεο
θαηάηκεζεο επαξθεί γηα έθηαθηεο πεξηπηψζεηο αληηκεηψπηζεο
θαηαζηξνθψλ (disaster recovery). Ρν φλνκα (volume label) ηεο
θαηάηκεζεο πξνηείλεηαη λα είλαη „system‟.

o

Ζ δεχηεξε θαηάηκεζε λα θαηαιακβάλεη ην 30% ηεο δηαζέζηκεο
ρσξεηηθφηεηαο θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη αλ είλαη επηζπκεηφ γηα ηελ
εγθαηάζηαζε δεχηεξνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ρν φλνκα (volume
label) ηεο θαηάηκεζεο πξνηείλεηαη λα είλαη νκψλπκν ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί (π.ρ. „linux‟).
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o

Ν ρψξνο πνπ απνκέλεη θαη απνηειεί ην 40% ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ
ζθιεξνχ δίζθνπ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε
αληηγξάθσλ αζθαιείαο. Ρν φλνκα (volume label) ηεο θαηάηκεζεο
πξνηείλεηαη λα είλαη „backup‟.



Ζ δηακφξθσζε ηεο θαηάηκεζεο system λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο αξρείσλ NTFS, ελψ ηεο θαηάηκεζεο backup κε ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο αξρείσλ FAT32.

Θαηά ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε δεηείηαη ε ξχζκηζε ησλ „Regional and Language
options‟. Ξξνθαλψο, ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο ηνπ ζρνιηθνχ
εξγαζηεξίνπ ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ ηα ειιεληθά (Greek) φπνπ ππνζηεξίδνληαη
(ρξήζε θαη επεμεξγαζία αξηζκψλ, λνκίζκαηνο, εκεξνκελίαο, ψξαο θαη ιεηηνπξγία
πιεθηξνινγίνπ). Όηαλ εγθαζίζηαληαη ειιεληθέο εθδφζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο – φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ – ε ξχζκηζε
είλαη εμ‟ αξρήο ελεξγνπνηεκέλε.
Πηε ζπλέρεηα δεηείηαη έλα φλνκα θαη έλαο νξγαληζκφο (Name & Organization),
πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη κπνξνχλ λα επηιερζνχλ κε ηπραίν ηξφπν.
Γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο κφλν πξνηείλεηαη λα δίλνληαη ηα αθφινπζα νλφκαηα:


Name: SCHOOL



Organization: YPEPTH

Πε φηη αθνξά ην φλνκα ηνπ ππνινγηζηή (computer name) είλαη δπλαηέο δηάθνξεο
πξνζεγγίζεηο. Ξξνηείλεηαη λα δίλεηαη ην φλνκα „ClientXY‟ θαη ε αξίζκεζε λα
αθνινπζεί ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Πηε ζπλέρεηα δεηείηαη ν θσδηθφο αζθαιείαο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο
(administrator password). Ζ πξαθηηθή ρξήζεο πξνθαλνχο ή θνηλνχ θσδηθνχ
αζθαιείαο δελ πξνηείλεηαη. Δίλαη επηζπκεηφ θαηά ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε λα
νξίδεηαη πποζυπινόρ κυδικόρ αζθαλείαρ, πνπ πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα αιιαρζεί
απφ ην δηαρεηξηζηή (π.ρ. password: Changeme!).
Πηηο πςθμίζειρ δικηύος κπνξνχλ λα επηιεγνχλ „Network typical settings‟ θαη ε
έληαμε ηνπ ππνινγηζηή ζε workgroup. H εηζαγσγή ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ζην
domain πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κεηαγελέζηεξε θάζε, φηαλ έρεη
επηβεβαησζεί ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή. Πηηο TCP/IP πςθμίζειρ δελ
απαηηείηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε, αθνχ ππάξρεη ζην εξγαζηήξην ππεξεζία DHCP.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο
είλαη ε εγθαηάζηαζε φισλ ησλ θξίζηκσλ ελεκεξψζεσλ. Αξρηθά εγθαζίζηαηαη ην
ηειεπηαίν service pack ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο (SP2) αλ δελ πεξηερφηαλ ζην
cd εγθαηάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Πηε ζπλέρεηα εγθαζίζηαληαη φιεο νη
λεφηεξεο θξίζηκεο εθδφζεηο, θαζψο θαη αλαλεψζεηο πνπ αθνξνχλ ην εγθαηεζηεκέλν
πιηθφ θαη ινγηζκηθφ απφ ηελ ηζηνζειίδα http://windowsupdate.microsoft.com.
Ρκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζεσξείηαη θαη ε
εγθαηάζηαζε ησλ νδεγψλ ζπζθεπψλ (system drivers) ηεο κεηξηθήο, ησλ θαξηψλ
επέθηαζεο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ. Κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ κέζσλ
(cd‟s, δηζθέηεο θιπ) πνπ παξαζρέζεθαλ καδί κε ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα.
Ξξνηείλεηαη φκσο λα εγθαζίζηαληαη νη ηειεπηαίεο εθδφζεηο ησλ νδεγψλ, πνπ ζηελ
πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ην δηαδίθηπν. Ζ
εγθαηάζηαζε ηνπ εθηππσηή πνπ δηακνηξάδεηαη απφ ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ
εξγαζηεξίνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε απηή ηε θάζε.
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1.5 Ρύθμιζη Windows 2000 Workstation ζηοςρ
ζηαθμούρ επγαζίαρ ηος ζσολικού επγαζηηπίος
Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ αθφινπζσλ ξπζκίζεσλ.

1.5.1 Ανάλςζη, βάθορ σπώμαηορ & ζςσνόηηηα ανανέυζηρ οθόνηρ
Νη ξπζκίζεηο ηεο νζφλεο (display properties) ζε φηη αθνξά ηελ αλάιπζή ηεο
(screen resolution) θαη ην βάζνο ρξψκαηνο (color quality) πξνηείλεηαη λα είλαη νη
αθφινπζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηε δηάζηαζε ηεο νζφλεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
CRT νζφλε 15” – 800x600 – 32bit ρξψκα.
CRT νζφλε 17” – 1024x768 – 32bit ρξψκα.
TFT νζφλε – 32bit ρξψκα θαη αλάιπζε ίζε κε ηελ πξαγκαηηθή αλάιπζε ηνπ
πάλει (ζπλήζσο είλαη 1024x768 ζε νζφλεο 15” & 1280x1024 ζε νζφλεο
17”).
Ζ ζπρλφηεηα αλαλέσζεο ηεο νζφλεο (advanced properties – screen refresh rate)
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 85 Hz ή αθφκα κεγαιχηεξε αλ είλαη εθηθηφ γηα νζφλεο
CRT θαη ίζε κε 60 Hz γηα νζφλεο TFT.




Ινηπέο ξπζκίζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο ζηαζκνχο
εξγαζίαο (π.ρ. ελεξγνπνίεζε απηφκαηεο ιήςεο ελεκεξψζεσλ) παξαιείπνληαη
θαζψο θξίλεηαη πξνηηκφηεξν η πύθμιζη & διασείπιζη ηος επγαζηηπίος
πληποθοπικήρ να λαμβάνει σώπα κενηπικά με σπήζη ηυν διαθέζιμυν
επγαλείυν ηος εξςπηπεηηηή (πνιηηηθέο νκάδαο θ.ι.π.).

1.6 Διαμόπθυζη domain ζσολικού επγαζηηπίος
Πε θάζε ζρνιηθή κνλάδα είλαη αλεπηπγκέλε ππνδνκή ζε αλεμάξηεην δέληξν θαη
δάζνο ηνπ ελεξγνχ θαηαιφγνπ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζρνιεία. Ζ δηαδηθαζία
δεκηνπξγίαο ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.

1.6.1 Εγκαηάζηαζη domain
Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ εμππεξεηεηή θαη ζηνπο
ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ, είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ηνπ
domain θαη ε έληαμε φισλ ησλ ππνινγηζηψλ ζε απηφ. Ζ δηαδηθαζία ζηνλ
εμππεξεηεηή γίλεηαη κε ρξήζε ηνπ ελζσκαησκέλνπ νδεγνχ, πνπ κπνξεί λα θιεζεί
κε δχν ηξφπνπο. Δίηε εθηειείηαη απφ ηε γξακκή εληνιψλ ε εληνιή „dcpromo‟, είηε
κέζα απφ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ (εθαξκνγή „Configure your server‟) επηιέγεηαη ε
αλαβάζκηζε ηνπ εμππεξεηεηή ζε domain controller. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε
ππφινηπε δηαδηθαζία είλαη θνηλή.
Πε πεξίπησζε χπαξμεο δεχηεξνπ ΠΔ ζην ίδην ηνπηθφ δίθηπν, ππάξρνπλ δχν
επηινγέο:
ηα δχν εξγαζηήξηα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά domains. Βαζηθή ππεξεζία γηα
ηε ιεηηνπξγία ηνπ domain είλαη ην DNS. Νη ζηαζκνί εξγαζίαο θαη ησλ δχν
εξγαζηεξίσλ ιακβάλνπλ απφ ην δξνκνινγεηή κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ
DHCP εληαία ιίζηα DNS εμππεξεηεηψλ. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη
ν έλαο εμππεξεηεηήο λα είλαη δεπηεξεχσλ γηα ηελ ππεξεζία DNS ηνπ
άιινπ εξγαζηεξίνπ. Νπφηε νη ζηαζκνί εξγαζίαο φπνηνλ θαη αλ ιάβνπλ σο
Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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πξσηεχσλ εμππεξεηεηή DNS, ζα βξνπλ ηα θαηάιιεια ζηνηρεία – DNS
records – γηα ηε ζχλδεζε ζην domain.
φια ηα εξγαζηήξηα λα εληαρζνχλ ζην ίδην domain. Ρν ζπγθεθξηκέλν ζρήκα
είλαη αξθεηά πνιχπινθν θαη πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θνηλήο αξρήο
δηαρείξηζεο ησλ εξγαζηεξίσλ.


Δθηειείηαη ε εληνιή „dcpromo‟ απφ ηε γξακκή εληνιψλ.

Δηθόλα 1 – Active Directory: Δθηέιεζε ‘dcpromo’


Μεθηλά ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ Active Directory.

Δηθόλα 2 – Active Directory: Οδεγόο εγθαηάζηαζεο Active Directory
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Ξαηάκε Next ζην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη.



Ν domain controller επηιέγεηαη λα είλαη ν πξψηνο ζε έλα λέν domain.

Δηθόλα 3 – Active Directory: Domain controller type


Δπηιέγεηαη λα δεκηνπξγεζεί ην domain κέζα ζε έλα λέν forest, αθνχ ζε
θάζε ζρνιείν είλαη αλεπηπγκέλε ππνδνκή ζε αλεμάξηεην δάζνο θαη δέληξν
ηνπ ελεξγνχ θαηαιφγνπ.

Δηθόλα 4 – Active Directory: Domain type
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Νξίδεηαη φλνκα γηα ην domain. Γελ ππάξρεη ιφγνο εθαξκνγήο ηεο
εμσηεξηθήο DNS νλνκαηνινγίαο, πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην ΞΠΓ, νχηε
ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα θαηαρσξεκέλν ζηελ InterNIC φλνκα. Ρν
φλνκα ηνπ domain θάζε ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ κπνξεί λα είλαη ηπραίν (π.ρ.
„school.edu‟). Ρα ζρνιηθά εξγαζηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην ηνπηθφ δίθηπν
πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ domain.

Δηθόλα 5 – Active Directory: Domain name


Νξίδνληαη νη θάθεινη απνζήθεπζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ησλ αξρείσλ
θαηαγξαθήο ηνπ ελεξγνχ θαηαιφγνπ (database and log folders). Θαζψο ην
κέγεζνο ηνπ Active Directory δελ είλαη απμεκέλν ζηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα
δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε απνζήθεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξρείσλ ζε
πηζαλφ δεχηεξν ζθιεξφ δίζθν γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο. Κε απηφλ
ηνλ ηξφπν γίλεηαη πην εχθνιε θαη ε ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο γηα
επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο.

Δηθόλα 6 – Active Directory: Database and log folders
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Νξίδεηαη ην κνλνπάηη ηνπ δηακνηξαδφκελνπ θαθέινπ „sysvol‟. Ξξνηείλεηαη λα
γίλεηαη απνδεθηή ε πξνεπηιεγκέλε επηινγή θαθέινπ.

Δηθόλα 7 – Active Directory: Shared system volume


Πηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη δηαγλσζηηθφο έιεγρνο ζρεηηθά κε ηελ
ππεξεζία DNS. Αλ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλε, ηφηε ν νδεγφο ηεο
εγθαηάζηαζεο εκθαλίδεη έλα πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα.

Δηθόλα 8 – Active Directory: DNS registration diagnostics
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Πηελ ζπλέρεηα ν νδεγφο μεθηλάεη ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θαη ξχζκηζεο
DNS server ζηνλ εμππεξεηεηή. Ξξνηείλεηαη λα γίλεη ε δηαδηθαζία απηή
απηφκαηα φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.


Δηθόλα 9 - Δγθαηάζηαζε DNS server


Γηα ιφγνπο αζθαιείαο επηιέγεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην domain
κφλν απφ πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο.

Δηθόλα 10 – Active Directory: Permissions


Νξίδεηαη ν θσδηθφο αζθαιείαο γηα ην ινγαξηαζκφ δηαρεηξηζηή, φηαλ ν
εμππεξεηεηήο ιεηηνπξγεί ζε „directory services restore mode‟. Γηα ιφγνπο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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επθνιίαο δηαρείξηζεο πξνηείλεηαη λα επηιέγεηαη ίδηνο θσδηθφο κε απηφλ πνπ
έρεη νξηζηεί γηα θάπνηνλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ domain.

Δηθόλα 11 – Active Directory: Directory services restore mode administrator password


Διέγρεηαη ε ζχλνςε ησλ επηινγψλ δηακφξθσζεο ηνπ domain.

Δηθόλα 12 – Active Directory: Summary
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Αλ απαηηεζεί εηζάγεηαη ην κέζν εγθαηάζηαζεο ησλ Windows 2000 Server.

Δηθόλα 13 – Active Directory: Μήλπκα εηζαγσγήο cd-rom


Νινθιεξψλεηαη ν νδεγφο εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 14 – Active Directory: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο


Ξξαγκαηνπνηείηαη επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ
αιιαγψλ ζε απηφ.

Δηθόλα 15 – Active Directory: Δπαλεθθίλεζε ζπζηήκαηνο

1.6.2 Ρύθμιζη ςπηπεζίαρ DNS
Πηνλ εμππεξεηεηή ηνπ εξγαζηεξίνπ ππάξρεη ππεξεζία νλνκαηνινγίαο DNS, πνπ
ζπλήζσο εγθαζίζηαηαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ Active Directory. Ζ ππεξεζία είλαη
ππεχζπλε κφλν γηα ην εζσηεξηθφ ηδησηηθφ ππνδίθηπν (10.x.y.z) ηνπ ζρνιηθνχ
εξγαζηεξίνπ, ελψ πξνσζεί ηα ππφινηπα αηηήκαηα ζηνπο εμππεξεηεηέο
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νλνκαηνινγίαο ηνπ ΞΠΓ. Ζ ξχζκηζε ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.
Απφ ηελ θνλζφια δηαρείξηζεο ηεο ππεξεζίαο DNS (Start  Programs 
Administrative tools  DNS) δηαγξάθεηαη ε δψλε „.‟ απφ ηηο forward lookup δψλεο
θαη πξαγκαηνπνηείηαη επαλεθθίλεζε ηεο ππεξεζίαο DNS (δεμί θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ
εμππεξεηεηή, all tasks & restart). Πηε ζπλέρεηα επηιέγνληαη νη ηδηφηεηεο
(properties) ηνπ εμππεξεηεηή θαη ζηελ θαξηέια forwarders νξίδεηαη φηη γηα φια ηα
εξσηήκαηα πνπ δελ αθνξνχλ ην domain ζα απαληνχλ δηαδνρηθά νη πιεζηέζηεξνη
εμππεξεηεηέο νλνκαηνινγίαο ηνπ ΞΠΓ. εμαξηψληαη απφ ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ιακβάλνληαη κεηά απφ επηθνηλσλία κε ην helpdesk ηνπ
ΞΠΓ (8011180181). Ρέινο, δεκηνπξγείηαη κηα reverse lookup primary δψλε πνπ
θαιχπηεη ην εχξνο ηνπ ηδησηηθνχ ππνδηθηχνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
(network_ID:10.x.y).

1.6.3 ύνδεζη ζηαθμών επγαζίαρ ζηο domain
Ζ έληαμε ελφο ζηαζκνχ εξγαζίαο ζην domain κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.


Απφ ηηο ηδηφηεηεο ζπζηήκαηνο θαη ηελ θαξηέια „Αλαγλψξηζε δηθηχνπ‟ είλαη
δπλαηή ε εηζαγσγή ελφο ζηαζκνχ εξγαζίαο ζην domain ηνπ ζρνιηθνχ
εξγαζηεξίνπ. Δπηιέγεηαη ην θνπκπί „ηδηφηεηεο.

Δηθόλα 16 – Active Directory: Ιδηόηεηεο ζηαζκνύ εξγαζίαο
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Δηζάγεηαη ην ζσζηφ φλνκα ηνπ domain πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία.

Δηθόλα 17 – Active Directory: Αιιαγή membership ζηαζκνύ εξγαζίαο


Απαηηείηαη ην φλνκα θαη ν θσδηθφο αζθαιείαο ελφο ινγαξηαζκνχ κε
δηθαηψκαηα εηζαγσγήο ελφο ππνινγηζηή ζην domain. Δηζάγνληαη ηα ζηνηρεία
ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ domain.

Δηθόλα 18 – Active Directory: Δηζαγσγή ινγαξηαζκνύ κε θαηάιιεια δηθαηώκαηα
Κεηά απφ ηελ επαλεθθίλεζή ηνπ ν ζηαζκφο εξγαζίαο αλήθεη ζην domain θαη κπνξεί
λα ζπλδέεηαη ζε απηφ αλ είλαη γλσζηφο θάπνηνο ινγαξηαζκφο ρξήζηε. Έρεη
δεκηνπξγεζεί ζην Active Directory έλα αληηθείκελν ππνινγηζηή πνπ αλήθεη ζην
default container „computers‟ (εθηφο θαη είρε δεκηνπξγεζεί ην αληηθείκελν εθ ησλ
πξνηέξσλ ζηελ επηζπκεηή νξγαλσηηθή κνλάδα). Δίλαη δπλαηή ε κεηαθίλεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ζην θαηάιιειν OU γηα ηελ πηζαλή εθαξκνγή πνιηηηθψλ νκάδαο.

1.6.4 Δόμηζη domain (organizational units)
Ζ νξγάλσζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ domain (ππνινγηζηέο θαη ινγαξηαζκνί
ρξεζηψλ) γίλεηαη ψζηε λα ππάξρεη κηα λογική αναπαπάζηαζη ηος ππαγμαηικού
κόζμος με ζηόσο να είναι δςναηή η εθαπμογή πολιηικών ομάδαρ (group
policies). Κε απηφ ην ηξφπν επηηπγράλεηαη ε ρξήζε ηνπ domain κε δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο, ελψ δηαζθαιίδνληαη ε επηζπκεηή ιεηηνπξγηθφηεηα, αζθάιεηα θαη
απφδνζε.
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Πην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη ε πξνηεηλφκελε δφκεζε ηνπ Active
Directory ζε νξγαλσηηθέο κνλάδεο (OU‟s). Πηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη θάζε ηκήκα
ηνπ, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε ελ
ιφγσ δνκή.

Δηθόλα 19 – Γόκεζε ηνπ Active Directory ζε νξγαλσηηθέο κνλάδεο (OU’s)
Ρν θνξπθαίν OU κε ηίηιν „School‟ πεξηέρεη κφλν ην OU „Lab‟, πνπ πεξηιακβάλεη
ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ. Κπνξεί
κειινληηθά λα ελζσκαηψζεη επηπιένλ OUs (π.ρ. δεχηεξν εξγαζηήξην, ππνινγηζηέο
θαη ρξήζηεο γξαθείσλ ζρνιείνπ) αλ είλαη επηζπκεηή ε επέθηαζε ηνπ domain ζε
φιν ην ζρνιείν.
Θάησ απφ ην OU „Computers‟ απνζεθεχνληαη κφλν νη ππνινγηζηέο πνπ αλήθνπλ
ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην θαη εθαξκφδνληαη κφλν ηα ηκήκαηα ησλ group policies πνπ
αθνξνχλ ππνινγηζηέο (φπσο θαη ζηα OU‟s πνπ βξίζθνληαη πην ρακειά ζην δέληξν).
Θάησ απφ ην OU „Accounts‟ απνζεθεχνληαη κφλν νη ινγαξηαζκνί ρξεζηψλ ηνπ
ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη εθαξκφδνληαη κφλν ηα ηκήκαηα ησλ group policies πνπ
αθνξνχλ ρξήζηεο (φπσο θαη ζηα OU‟s πνπ βξίζθνληαη πην ρακειά ζην δέληξν).
Θάησ απφ ην OU „Servers‟ απνζεθεχνληαη φια ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ
παξέρνπλ θάπνην είδνο ππεξεζίαο ζην εξγαζηήξην (π.ρ. proxy server). Πηελ
παξνχζα κνξθή ησλ εξγαζηεξίσλ απηφ ην OU δελ έρεη κέιε, θαζψο ν domain
controller εμ‟ νξηζκνχ αλήθεη ζε νκψλπκν OU πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηνπ δέληξνπ. Ρν
OU „Workstations‟ πεξηέρεη φινπο ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπ ζρνιηθνχ
εξγαζηεξίνπ.
Πε φηη αθνξά ηνπο ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ ππάξρεη έλα OU κε ηίηιν „Administrative
accounts‟ κε ρξήζηεο κε δηαρεηξηζηηθά δηθαηψκαηα, πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ ππεχζπλν εξγαζηεξίνπ, ηνπο ηερληθνχο ηεο ΡΠ ή
νπνηνλδήπνηε άιιν απαηηήζεη ηέηνηαο κνξθήο πξφζβαζε ζην κέιινλ. Πην OU
„Template accounts‟ απνζεθεχνληαη πξφηππνη ινγαξηαζκνί, πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε γξήγνξε δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ πνπ αλήθνπλ ζε
νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία (π.ρ. καζεηψλ).
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Ρν OU „Shared accounts‟ πεξηέρεη ηξία OUs. Πην „Classes‟ κπνξνχλ λα
δεκηνπξγεζνχλ θνηλφρξεζηνη ινγαξηαζκνί γηα ηνπο καζεηέο αλάινγα κε ηελ ηάμε
ή ην ηκήκα ζην νπνίν αλήθνπλ (1st class, 2nd class θιπ). Πην „Lessons‟ είλαη
δπλαηή κε αληίζηνηρν ηξφπν ε δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ινγαξηαζκψλ αλάινγα κε
ην κάζεκα γηα ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ (Physics, English θιπ).
Ρέινο, ην OU „Users‟ πεξηέρεη θνηλφρξεζηνπο ινγαξηαζκνχο καζεηψλ, ρσξίο θάπνηα
ηδηαίηεξε εμεηδίθεπζε (User01, User02 θιπ). Ρν πιήζνο απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ
είλαη ίδην κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο. Κε εθαξκνγή θαηάιιεισλ group
policies κπνξνχλ νη καζεηέο λα εηζάγνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ ζρεηηθφ κε ηνλ
θνηλφρξεζην ινγαξηαζκφ πνπ έρνπλ επηιέμεη.
Ρν OU „Specific Users‟ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ
ινγαξηαζκψλ γηα θαζεγεηέο („Teachers‟) θαη καζεηέο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο
(„Students‟). Ζ αμηνπνίεζή ηνπ πνιιαπιαζηάδεη ηηο παξερφκελεο δπλαηφηεηεο απφ
ην ζρνιηθφ εξγαζηήξην (π.ρ. θάζε καζεηήο κπνξεί λα έρεη ην δηθφ ηνπ ρψξν
απνζήθεπζεο αξρείσλ). Απαηηείηαη φκσο λα αθηεξσζεί πνιχ κεγαιχηεξνο ρξφλνο
γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Active Directory απφ ηνλ ππεχζπλν εξγαζηεξίνπ.
Δίλαη επλφεην πσο θάπνην κέξνο ηνπ αλσηέξσ δέληξνπ κπνξεί λα κελ
ρξεζηκνπνηείηαη, αλάινγα κε ηε κέζνδν αμηνπνίεζεο ηνπ Active Directory πνπ ζα
επηιέμεη ν ππεχζπλνο εξγαζηεξίνπ. Ζ χπαξμε ελφο ηέηνηνπ ππνδέληξνπ δελ
επεξεάδεη κε θάπνην ηξφπν ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ή ηελ αζθάιεηα ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Γηα ηελ ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ θξίλεηαη
θαηαξρήλ αλαγθαία ε ρξήζε ησλ OU‟s „Workstations‟, „Administrative accounts‟ &
„Shared accounts‟.

1.6.5 Πολιηικέρ ομάδαρ (group policies)
Πχκθσλα κε ηε αλσηέξσ δφκεζε ηνπ Active Directory ζε OU‟s είλαη δπλαηή ε
εθαξκνγή πνιηηηθψλ νκάδαο (group policies). Πηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη
ζπλνπηηθά νη θχξηεο ξπζκίζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα OU‟s
„Workstations‟ & „Shared accounts‟. Δπηζεκαίλεηαη πσο ηα group policies
επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε. Γη‟ απηφ ζα
πξέπεη λα γλσξίδεη ν ππεχζπλνο εξγαζηεξίνπ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη λα
είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζεη ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα
δηακνξθψζεη ην εξγαζηήξην ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ.
Νη πνιηηηθέο νκάδαο είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή “Active
Directory Users and Computers”. Απφ ην domain school.edu επηιέγνπκε ην OU ζην
νπνίν ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θαηλνχξγην policy, επηιέγνπκε κε δεμί
θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ properties & απφ ηελ θαξηέια “Group Policy” κε ην θνπκπί
“New” δεκηνπξγνχκε έλα λέν policy κε ην επηζπκεηφ φλνκα.
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Δηθόλα 20α - Γεκηνπξγία ελόο λένπ policy

Δηθόλα 21β - Γεκηνπξγία ελόο λένπ policy
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Δηθόλα 22γ - Γεκηνπξγία ελόο λένπ policy
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Δηθόλα 23δ - Γεκηνπξγία ελόο λένπ policy



Πην OU „Workstations‟ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ηδηφηεηεηεο ηνπ OU
αληηθείκελν πνιηηηθήο νκάδαο κε φλνκα „Workstations policy‟. Πε απηφ ην
αληηθείκελν είλαη ελεξγνπνηεκέλν κφλν ην ηκήκα ησλ ξπζκίζεσλ ζε
ππνινγηζηέο γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο. Δπηιέγεηαη κέζα απφ ηηο
ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ε ηδηφηεηα „Disable User Configuration Settings‟.
Ρν αληηθείκελν πνιηηηθήο νκάδαο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα
πνπ αθνινπζεί.
Policy Path (Machine)

Full Policy Name

Setting

Administrative Templates\System

Disable Autoplay

Enabled
(CD Drives)

Administrative Templates\System

Don't display welcome screen at
logon

Enabled

Administrative Templates\Network\Offline Files

Disable user configuration of Offline
Files

Disabled

Administrative Templates\Network\Network Connections

Prohibit configuration of connection
sharing

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Windows
Installer

Allow admin to install from Terminal
Services session

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Security Zones: Do not allow users
to change policies

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Security Zones: Do not allow users
to add/delete sites

Enabled
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Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Make proxy settings per-machine
(rather than per-user)

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable Periodic Check for Internet
Explorer software updates

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable showing the splash screen

Enabled



Πην OU „Shared accounts‟ δεκηνπξγείηαη αληηθείκελν πνιηηηθήο νκάδαο κε
φλνκα „Shared accounts policy‟. Πε απηφ ην αληηθείκελν είλαη
ελεξγνπνηεκέλν κφλν ην ηκήκα ησλ ξπζκίζεσλ ζε ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ
γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο. Δπηιέγεηαη κέζα απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ ε ηδηφηεηα „Disable Computer Configuration Settings‟. Ρν
αληηθείκελν πνιηηηθήο νκάδαο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί.
Policy Path (User)

Full Policy Name

Setting

Administrative Templates\Start Menu and Taskbar

Remove user's folders from the Start
Menu

Enabled

Administrative Templates\Start Menu and Taskbar

Disable and remove links to Windows
Update

Enabled

Administrative Templates\Start Menu and Taskbar

Remove programs on Settings menu

Enabled

Administrative Templates\Start Menu and Taskbar

Remove Network & Dial-up Connections
from Start Menu

Enabled

Administrative Templates\Start Menu and Taskbar

Add Logoff to the Start Menu

Enabled

Administrative Templates\Start Menu and Taskbar

Disable drag-and-drop context menus on
the Start Menu

Enabled

Administrative Templates\Start Menu and Taskbar

Disable changes to Taskbar and Start
Menu Settings

Enabled

Administrative Templates\Start Menu and Taskbar

Disable context menus for the taskbar

Enabled

Administrative Templates\Start Menu and Taskbar

Disable personalized menus

Enabled

Administrative Templates\Start Menu and Taskbar

Disable user tracking

Enabled

Administrative Templates\Desktop

Remove Properties from the My
Documents context menu

Enabled

Administrative Templates\Desktop

Remove Properties from the My
Computer context menu

Enabled

Administrative Templates\Desktop

Prohibit user from changing My
Documents path

Enabled

Administrative Templates\Control Panel

Disable Control Panel

Enabled

Administrative Templates\Control Panel\Printers

Disable deletion of printers

Enabled

Administrative Templates\Network\Network and Dial-up
Connections

Prohibit access to properties of a LAN
connection

Enabled

Administrative Templates\System

Don't display welcome screen at logon

Enabled

Administrative Templates\System

Disable the command prompt

Enabled

Administrative Templates\System

Disable registry editing tools

Enabled
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Enabled

Administrative Templates\System\Logon/Logoff

Limit profile size

Administrative Templates\System\Logon/Logoff

Disable Task Manager

Enabled

Administrative Templates\System\Logon/Logoff

Disable Lock Computer

Enabled

Administrative Templates\System\Logon/Logoff

Disable Change Password

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Windows
Explorer

Removes the Folder Options menu item
from the Tools menu

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Windows
Explorer

Remove Map Network Drive and
Disconnect Network Drive

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Windows
Explorer

Hides the Manage item on the Windows
Explorer context menu

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Windows
Explorer

Hide Hardware tab

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Microsoft
Management Console

Restrict users to the explicitly permitted
list of snap-ins

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Task
Scheduler

Hide Property Pages

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Task
Scheduler

Prevent Task Run or End

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Task
Scheduler

Disable Drag-and-Drop

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Task
Scheduler

Disable New Task Creation

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Task
Scheduler

Disable Task Deletion

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Task
Scheduler

Disable Advanced Menu

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Task
Scheduler

Prohibit Browse

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Search: Disable Search Customization

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable external branding of Internet
Explorer

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer\Internet Control Panel

Disable the General page

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer\Internet Control Panel

Disable the Security page

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer\Internet Control Panel

Disable the Content page

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer\Internet Control Panel

Disable the Connections page

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer\Internet Control Panel

Disable the Programs page

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer\Internet Control Panel

Disable the Advanced page

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing Advanced page
settings

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing home page settings

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing Temporary Internet files
settings
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Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing history settings

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing color settings

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing link color settings

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing font settings

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing language settings

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing accessibility settings

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable Internet Connection wizard

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing connection settings

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing proxy settings

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing Automatic
Configuration settings

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing ratings settings

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing certificate settings

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing Profile Assistant
settings

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable AutoComplete for forms

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Do not allow AutoComplete to save
passwords

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing Messaging settings

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing Calendar and Contact
settings

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable the Reset Web Settings feature

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Disable changing default browser check

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer

Identity Manager: Prevent users from
using Identities

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer\Browser menus

Tools menu: Disable Internet Options...
menu option

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer\Browser menus

Help menu: Remove 'Tip of the Day'
menu option

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer\Browser menus

Help menu: Remove 'For Netscape
Users' menu option

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer\Browser menus

Help menu: Remove 'Tour' menu option

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer\Browser menus

Help menu: Remove 'Send Feedback'
menu option

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer\Toolbars

Disable customizing browser toolbar
buttons

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer\Toolbars

Disable customizing browser toolbars

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\NetMeeting

Disable Directory services

Enabled
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Administrative Templates\Windows Components\NetMeeting

Prevent adding Directory servers

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\NetMeeting

Prevent viewing Web directory

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\NetMeeting Prevent changing Call placement method

Enabled

Administrative Templates\Windows Components\NetMeeting

Enabled

Prevent automatic acceptance of Calls

Νη αλσηέξσ πνιηηηθέο πξνηείλεηαη λα εθαξκφδνληαη ζε θάζε ζρνιηθφ εξγαζηήξην,
ψζηε λα παξέρεηαη ε επηζπκεηή ιεηηνπξγηθφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα δηαζθαιίδεηαη ην
εξγαζηήξην απφ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο θαη θπξίσο απφ ηελ πηζαλφηεηα
απνξχζκηζήο ηνπ ιφγσ θαθήο ρξήζεο. Θχξηνο ζηφρνο ηνπο είλαη λα απαγνξεχνπλ
ηελ πξφζβαζε ησλ απιψλ ρξεζηψλ ζε „επηθίλδπλεο‟ ιεηηνπξγίεο. Πηε ζπλέρεηα
είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ πνιηηηθψλ νκάδαο (ζηα ίδηα ή ζε άιια OU‟s
πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ) αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ ππεχζπλνπ
εξγαζηεξίνπ.
Γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ πνιηηηθψλ νκάδαο πξνηείλεηαη λα γίλεηαη ρξήζε
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, πνπ επηηξέπνπλ ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ
δπλαηνηήησλ κε ηνλ επθνιφηεξν δπλαηφ ηξφπν. Ρν δσξεάλ πξνζθεξφκελν Group
Policy Management Console (GPMC) κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ εμππεξεηεηή
ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη παξέρεη ρξήζηκεο ιεηηνπξγηθφηεηεο φπσο ε εηζαγσγή/εμαγσγή
(import/export) αληηθεηκέλσλ πνιηηηθψλ νκάδαο, ε ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο
αληηθεηκέλσλ πνιηηηθψλ νκάδαο θαη ε δεκηνπξγία αλαθνξψλ.
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«Σα

έγγπαθα

μος»

και

ηην

Πηνλ εμππεξεηεηή δεκηνπξγνχκε ην θάθειν users ζηελ θαηάηκεζε κε ην φλνκα
DATA πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πξψην ζθιεξφ δίζθν. Ρν θάθειν απηφ ηνλ θάλνπκε
share νξίδνληαο ζηελ επηινγή Permissions «Everyone» Full Control

Δηθόλα 24 – Γηακνηξαζκόο ηνπ θαηαιόγνπ Users

Δηθόλα 25 – Ρύζκηζε Ιδηνηήησλ δηακνηξαζκνύ ηνπ θαηαιόγνπ Users
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ΓΔΛ πεηξάδνπκε ην θχιιν «Security» .
Κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έγηλε ν θάθεινο Users δεκηνπξγνχκε θαη δηακνηξάδνπκε ην
θάθειν “Profiles”ζηελ ίδηα πάληα θαηάηκεζε.
Πηε ζπλέρεηα κέζα απφ ηελ θνλζφια δηαρείξηζεο “Active Directory Users and
Computers” επηιέγνπκε ην OU Accounts θαη κε δεμί click θαη “Properties”
πεγαίλνπκε ζην θχιιν Group Policy.

Δηθόλα 26 – Γεκηνπξγία Account Group Policy
Γεκηνπξγνχκε κία λέα πνιηηηθή επηιέγνληαο New θαη ηελ νλνκάδνπκε «Accounts
Group Policy Object». Πηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε Edit νπφηε θαη εκθαλίδεηαη έλα
λέν παξάζπξν φπνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε ηηο επηζπκεηέο ξπζκίζεηο.

Δηθόλα 27 – Ρύζκηζε ηεο αλαθαηεύζπλζεο ησλ MyDocuments
Ξεγαίλνπκε ζην “User Configuration”  “Windows Settings”  “Folders
Redirections” θαη θάλνπκε δεμί click θαη Properties ζην “My Documents”. Θάλνπκε
ηηο επηινγέο φπσο θαίλνληαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα βάδνληαο πξνθαλψο ηελ IP
Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro

32/108

πνέξγν 17

Ρερληθφο Πχκβνπινο πΔΞΘ 2007/ΔΑΗΡ

δηεχζπλζε ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ είλαη ηεο κνξθή 10.Σ..Ε . Πην
παξάδεηγκα πνπ εηθνλίδεηαη είλαη 10.10.10.10 .

Δηθόλα 28 – Ρύζκηζε ηνπ path ησλ MyDocuments
Δπηιέγνπκε OK.
Πην ίδην Policy κε παξφκνην ηξφπν θάλνπκε redirect ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο
(Desktop) θάζε ρξήζηε ζην path \\<Server-IP>\Users (δεμί click ζην θάθειν
“Desktop” αθξηβψο «πάλσ» απφ ηνλ “My Documents”)
Πην ηέινο θιείλνπκε κε ηε ζεηξά ηηο θνλζφιεο Group Policy Editor θαη Active
Directory Users and Computers. Νη ξπζκίζεηο απηέο ζα εκθαληζηνχλ ηελ πξψηε
θνξά πνπ ν ρξήζηεο ζα θάλεη logon ζε έλα ζηαζκφ εξγαζίαο. Γειαδή ηφηε κέζα
ζηνλ θάθειν Users ζα δεκηνπξγεζεί απηφκαηα έλαο θάθεινο κε ην φλνκα ηνπ
ρξήζηε θαη κέζα ζε απηφ ζα ππάξρνπλ δχν θάθεινη, My Documents θαη Desktop

1.6.7 Λογαπιαζμοί Διασείπιζηρ σολικού Επγαζηηπίος
Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εμππεξεηεηή θαη ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο έρεη δεκηνπξγεζεί
έλαο αξηζκφο ινγαξηαζκψλ κε ηα αλάινγα δηθαηψκαηα (domain administrators). Νη
ππφινηπνη ινγαξηαζκνί ηνπ domain δελ έρνπλ θαηαξρήλ θαλέλα δηαρεηξηζηηθφ
δηθαίσκα ζε θαλέλα απφ ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ. πάξρεη
πάληα ε δπλαηφηεηα λα εμνπζηνδνηεζνχλ νη απινί ρξήζηεο απφ θάπνηνλ κε
δηαρεηξηζηηθά δηθαηψκαηα λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο δηαρεηξηζηηθέο
εξγαζίεο ζην domain.
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Όινη νη δηαρεηξηζηηθνί ινγαξηαζκνί είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην OU „Administrative
accounts‟, έηζη ψζηε λα εθαξκφδνληαη ζε απηνχο νη θαηάιιειεο πνιηηηθέο νκάδαο.
Απηνί νη ινγαξηαζκνί είλαη νη κφλνη πνπ έρνπλ δικαίυμα ππόζβαζηρ ζηον
εξςπηπεηηηή ηος επγαζηηπίος, ηνπηθά ή κε ρξήζε εξγαιείσλ απνκαθξπζκέλεο
δηαρείξηζεο. Ρν ειάρηζην πιήζνο δηαρεηξηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζε επίπεδν domain
είλαη ην αθφινπζν.
1. Ινγαξηαζκφο δηαρείξηζεο ηνπ domain απφ ηνλ ςπεύθςνο ηος
επγαζηηπίος. Απηφο ν ινγαξηαζκφο έρεη πιήξε δηαρεηξηζηηθά δηθαηψκαηα
θαη επηηξέπεη ζηνλ θαζεγεηή, πνπ έρεη νξηζηεί ππεχζπλνο ζην ζρνιηθφ
εξγαζηήξην λα πξαγκαηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε δηαρεηξηζηηθή εξγαζία
(πξνιεπηηθή
ζπληήξεζε,
δεκηνπξγία
ινγαξηαζκψλ,
εγθαηάζηαζε
ινγηζκηθνχ θιπ). Πεκεηψλεηαη πσο γηα ιφγνπο αζθαιείαο δελ πξνηείλεηαη ε
ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηά ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Ν θσδηθφο αζθαιείαο ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη γλσζηφο κφλν ζηνλ ππεχζπλν
εξγαζηεξίνπ. [Ξξνηεηλφκελν φλνκα: „yper‟]
2. Ινγαξηαζκφο δηαρείξηζεο ηνπ domain, πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηαθηηθά,
αιιά κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζε έκηακηη πεπίπηυζη. Αλ π.ρ. γηα θάπνην
ιφγν (απψιεηα θσδηθνχ αζθαιείαο ή θιείδσκα θχξηνπ δηαρεηξηζηηθνχ
ινγαξηαζκνχ) δελ είλαη δπλαηή άκεζα ε πξφζβαζε ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ
εξγαζηεξίνπ. Ν ινγαξηαζκφο απηφο έρεη αλάινγα δηθαηψκαηα κε ηνλ
πξνεγνχκελν. Ν θσδηθφο αζθαιείαο ηνπ ινγαξηαζκνχ θπιάζζεηαη απφ ηε
ζρνιηθή κνλάδα. [Ξξνηεηλφκελν φλνκα: „bdmn‟]
3. Ινγαξηαζκφο δηαρείξηζεο ηνπ domain γηα ηνπο Σεσνικούρ Τπεύθςνοςρ
ΚΕΠΛΗΝΕΣ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηηφπηα ή απνκαθξπζκέλα. Ξαξέρεη ζηνλ
ηερληθφ πιήξε δηαρεηξηζηηθά δηθαηψκαηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε νπνηνπδήπνηε
αηηήκαηνο έρεη ηεζεί θαη θπξίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. Ν
θσδηθφο αζθαιείαο ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη γλσζηφο κφλν ζηνπο ηερληθνχο
ΘΔΞΙΖΛΔΡ ηεο πεξηνρήο. [Ξξνηεηλφκελν φλνκα: „tstech‟]
4. Ινγαξηαζκφο δηαρείξηζεο ηνπ domain γηα μησανικούρ και ηεσνικούρ ηηρ
Σεσνικήρ ηήπιξηρ, πνπ αλήθνπλ ζε πςειφηεξν επίπεδν απφ ηνπο
ηερληθνχο ΘΔΞΙΖΛΔΡ. Ν ινγαξηαζκφο απηφο έρεη πιήξε δηαρεηξηζηηθά
δηθαηψκαηα θαη επηηξέπεη ηνλ ρεηξηζκφ νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο θπξίσο κε
ρξήζε απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο. Ν θσδηθφο αζθαιείαο ηνπ
ινγαξηαζκνχ είλαη γλσζηφο κφλν ζηνπο ηερληθνχο – κεραληθνχο ηεο
θεληξηθήο ππεξεζίαο αξσγήο ρξεζηψλ ηεο Ρερληθήο Πηήξημεο ζηελ πεξηνρή.
[Ξξνηεηλφκελν φλνκα: „tsremote‟]
Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε θάζε ζρνιηθφ εξγαζηήξην, ηο
ζσήμα διασείπιζηρ πος πεπιγπάθεηαι μποπεί να ηποποποιηθεί. Λένη
ινγαξηαζκνί ίζσο δεκηνπξγεζνχλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εξγαζηεξίνπ, ελψ ζα
κπνξνχζε λα γίλεη ρξήζε θαη ηεο δπλαηφηεηαο εμνπζηνδφηεζεο απιψλ ρξεζηψλ κε
δηαρεηξηζηηθά δηθαηψκαηα (delegation). Πε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ηεξνχληαη νη
εμήο βαζηθνί θαλφλεο:


Θα πξέπεη να μην ςπάπσει λογαπιαζμόρ διασειπιζηή με όνομα
‘administrator’ ζην domain. Νη ππάξρνληεο εμ‟ νξηζκνχ
ινγαξηαζκνί ζηνλ εμππεξεηεηή θαη ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ζα
πξέπεη λα κεηνλνκάδνληαη θαη λα δεκηνπξγνχληαη νκψλπκνη
ινγαξηαζκνί ρσξίο πξνλφκηα γηα ιφγνπο αζθαιείαο.



Γελ ππάξρεη κανέναρ ηοπικόρ λογαπιαζμόρ με διασειπιζηικά
δικαιώμαηα ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπ
εξγαζηεξίνπ. Νη built-in ινγαξηαζκνί „administrator‟ παξακέλνπλ
απελεξγνπνηεκέλνη (disabled) κε ρξήζε ηεο Group Policy επηινγήο
Computer Configuration \ Windows Settings \ Security Settings \
Local Policies \ Security Options \ Accounts: Administrator account
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status. Ζ δηαρείξηζε ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε
ρξήζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ domain.



Καηά
ηην
καθημεπινή
σπήζη
ηος
επγαζηηπίος
για
εκπαιδεςηικούρ ζκοπούρ δεν θα ππέπει να γίνεηαι σπήζη
κανενόρ λογαπιαζμού με διασειπιζηικά δικαιώμαηα. Νη
ινγαξηαζκνί απιψλ ρξεζηψλ (γηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο) επαξθνχλ
γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ.

Γηα ηε κεηνλνκαζία ηνπ ινγαξηαζκνχ Administrator θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ Guest
πξαγκαηνπνηνχκε ηα αθφινπζα βήκαηα:


Aπφ ηελ εθαξκνγή “Active Directory Users and Computers”. ζην
domain school.edu, κε δεμί θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ properties & απφ
ηελ θαξηέια “Group Policy” κε ην θνπκπί “New” δεκηνπξγνχκε ην
“GPO Rename Administrator and Guest Accounts”.



Θάλνπκε Edit ην GPO πνπ δεκηνπξγήζακε ζην πξνεγνχκελν βήκα
θαη ζηελ νκάδα επηινγψλ: Computer Configuration/Windows
Settings/Security
Settings/Local
Policies/Security
Options,
ηξνπνπνηνχκε ηε ξχζκηζε: “Accounts: Rename administrator
account”.



Δλεξγνπνηνχκε ηελ επηινγή “Define
εηζάγνπκε ην λέν φλνκα „yper‟.



Κε παξφκνην ηξφπν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ
νλφκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνχ Guest, απφ ηε ξχζκηζε “Accounts:
Rename guest account”.

this

policy

setting”

θαη

1.6.8 Οπιζμόρ Template User για δημιοςπγία νέος σπήζηη
Ζ δεκηνπξγία λένπ ρξήζηε κπνξεί λα γίλεη κε ηελ αληηγξαθή ελφο πξφηππνπ
«ρξήζηε» (User Template). Αξρηθά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί απηφο ν πξφηππνο
«ρξήζηεο». Κε βάζε ηελ αλαγξαθφκελε δνκή ηνπ Active Directory απηφο ν
ρξήζηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζην OU Template Accounts. Δπηιέγνπκε κέζα απφ ηα
Administrative Tools ηελ θνλζφια Active Directory Users and Computers.
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Δηθόλα 29 – Γεκηνπξγία OU «Template Accounts»
Ξεγαίλνπκε ζην OU Template Accounts θαη κε δεμί click πάλσ ηνπ επηιέγνπκε New
 User θαη ζπκπιεξψλνπκε ηα ζηνηρεία φπσο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα.

Δηθόλα 30 – Γεκηνπξγία User Template
Δπηιέγνπκε Next φπνπ νξίδνπκε ηνλ θσδηθφ (Password) ηνπ ρξήζηε. Πηα Windows
2000 Domains ν θσδηθφο ζα πξέπεη λα πιεξεί κεξηθέο πξνυπνζέζεηο φπσο λα είλαη
ηνπιάρηζην 8 ραξαθηήξεο, λα πεξηέρεη ηνπιάρηζην έλα γξάκκα, έλα λνχκεξν θαη
έλα ζχκβνιν.
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Δηθόλα 31 – Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ user template
Αθνχ δεκηνπξγήζνπκε ηνλ ρξήζηε θάλνπκε δηπιφ click πάλσ ηνπ θαη εκθαλίδεηαη
ε θαξηέια κε ηα ζηνηρεία ηνπ, ηα δηθαηψκαηα θαη δηάθνξεο άιιεο ξπζκίζεηο.
Δπηιέγνπκε ην θχιιν Profiles θαη ζπκπιεξψλνπκε ηα ζηνηρεία σο εμήο:

Δηθόλα 32 – Βαζηθέο Ρπζκίζεηο ηνπ Template User
Πην profile path ζηελ ζέζε ηεο IP δηεχζπλζεο ηνπ παξαδείγκαηνο (10.10.10.10)
βάδνπκε απηή ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ είλαη ηεο αληίζηνηρεο κνξθήο
(10.Σ..Ε).
Ρψξα ν ρξήζηεο «πξφηππν» είλαη έηνηκνο. Θα κπνξνχζακε λα ηνπ δψζνπκε θαη
άιιεο ηδηφηεηεο π.ρ. λα αλήθεη ζε θάπνην Group θ.α. Έηζη ζα ηνλ εμεηδηθεχακε γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο. Γειαδή ζα κπνξνχζακε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα
Template User γηα ηελ θαηεγνξία Student-2nd Class o νπνίνο ζα αλήθεη θαη ζηα
Group “Students” θαη “2nd Class Students”

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro

37/108

πνέξγν 17

Ρερληθφο Πχκβνπινο πΔΞΘ 2007/ΔΑΗΡ

Πηε ζπλέρεηα θάλνπκε δεμί click ζην Template ινγαξηαζκφ θαη επηιέγνπκε Copy.
Απηφκαηα μεθηλά ε δηαδηθαζία παξφκνηα κε απηή ηεο δεκηνπξγίαο ρξήζηε. Ρψξα
φκσο βάδνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη ηνλ
ινγαξηαζκφ ηνλ ελεξγνπνηνχκε.

Δηθόλα 33 – Γεκηνπξγία ρξήζηε κε βάζε ην user template
Αθνχ δεκηνπξγεζεί ν ρξήζηεο κε δεμί click πάλσ ηνπ θαη επηινγή Move ηνλ
κεηαθέξνπκε ζην OU
πνπ επηζπκνχκε. Γελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ άιινη
ινγαξηαζκνί εθηφο ησλ Template κέζα ζην OU Template Accounts.

1.7 Εγκαηάζηαζη ζςνοδεςηικού λογιζμικού
Πηνλ εμππεξεηεηή θαη ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο εγθαζίζηαληαη νξηζκέλα
πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ. Απηέο νη εθαξκνγέο
αλήθνπλ θπξίσο ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνχ:


Δθαξκνγέο ζςμπίεζηρ – αποζςμπίεζηρ απσείυν.



Δθαξκνγέο πποζηαζίαρ από επιβλαβέρ λογιζμικό.



Δθαξκνγέο εγγπαθήρ CD - DVD.



Δθαξκνγέο αναπαπαγυγήρ διαδεδομένυν απσείυν (εηθφλεο, ήρνο,
βίληεν, αξρεία pdf θιπ).



Δθαξκνγέο πεπιήγηζηρ ζηον παγκόζμιο ιζηό.



Δθαξκνγέο γπαθείος.



Δθαξκνγέο λήτηρ ανηιγπάθυν αζθαλείαρ.



Δθαξκνγέο επιηάσςνζηρ ηηρ ππόζβαζηρ ζην δηαδίθηπν (caching κε
ρξήζε proxy server)



Δθαξκνγέο διασείπιζηρ ζσολικού επγαζηηπίος.

Αλ θαη είλαη δηαδεδνκέλα πνιιά δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ζε δηάθνξεο εθδφζεηο
ζηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα θαη ην θαζέλα απφ απηά απαηηεί δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία
εγθαηάζηαζεο, είλαη δπλαηή ε δηαηχπσζε θάπνησλ βαζηθψλ αξρψλ, πνπ ζα
νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα.
Δίλαη επηζπκεηή ε πλήπηρ εγκαηάζηαζη ηυν ππογπαμμάηυν, αλ ην επηηξέπεη ε
δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα ζηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ησλ ππνινγηζηψλ. Κε απηφ ηνλ
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ηξφπν δελ ζα απαηηνχληαη ηα κέζα εγθαηάζηαζεο, αλ κειινληηθά γίλεη ρξήζε
θάπνηαο ιεηηνπξγίαο ελφο πξνγξάκκαηνο, πνπ αξρηθά δελ είρε εγθαηαζηαζεί.
Νη πποεπιλεγμένερ πςθμίζειρ εγκαηάζηαζηρ (π.ρ. ν θάθεινο ζηνλ νπνίν ζα
αληηγξαθνχλ ηα αξρεία ηεο εθαξκνγήο) ζα πξέπεη λα γίλνληαη απνδεθηέο εθηφο θαη
ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο γηα ην αληίζεην. Γηαθνξεηηθά ππάξρεη ζεκαληηθφο
θίλδπλνο γηα δπζιεηηνπξγία θάπνησλ εθαξκνγψλ (π.ρ. εμαηηίαο κνλνπαηηψλ
[pathnames] πνπ πεξηέρνπλ θελά).
Όηαλ ππάξρεη ζρεηηθή δπλαηφηεηα, είλαη επηζπκεηή ε κενηπική εγκαηάζηαζη &
διασείπιζη ηυν ππογπαμμάηυν από ηον εξςπηπεηηηή, ρσξίο λα απαηηείηαη ε
πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ιεηηνπξγίαο ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Απηφ είλαη
π.ρ. εθηθηφ ζε νξηζκέλεο εθδφζεηο εθαξκνγψλ πξνζηαζίαο απφ ηνχο.
Ξξνηείλεηαη να αποθεύγεηαι η δημιοςπγία ζςνηομεύζευν ζηελ επηθάλεηα
εξγαζίαο θαη ζηελ κπάξα γξήγνξεο εθθίλεζεο εθαξκνγψλ (quick launch) και η
πποζθήκη εικονιδίυν ζηην taskbar, αλ δελ είλαη απαξαίηεηα. Ζ αληίζεηε
πξνζέγγηζε δελ ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα, αιιά ζα επηβαξχλεη αηζζεηηθά θαη
απφ άπνςε δηαζέζηκσλ πφξσλ ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα.
Δεν πποηείνεηαι η εγκαηάζηαζη κάποιος λογιζμικού firewall ζηνλ
εμππεξεηεηή ή ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ζ απαξαίηεηε
πξνζηαζία παξέρεηαη νχησο ή άιισο απφ ην ΞΠΓ κε ηε ξχζκηζε ησλ
δξνκνινγεηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Ζ εγθαηάζηαζε
θάπνηνπ ινγηζκηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο απαηηεί πνιχπινθεο ξπζκίζεηο θαη
δηαρείξηζε, πνπ αλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη κε νξζφ ηξφπν ππάξρεη πηζαλφηεηα λα
δηαθνπνχλ θάπνηεο απφ ηηο παξερφκελεο ζην εξγαζηήξην ππεξεζίεο (π.ρ.
δηακνίξαζε αξρείσλ).
Δπίζεο, δεν πποηείνεηαι η εγκαηάζηαζη κάποιαρ ςπηπεζίαρ κενηπικήρ
λήτηρ και διάθεζηρ κπίζιμυν ενημεπώζευν (Software Update Services ή ηεο
λεφηεξεο έθδνζεο
Windows Server Update Services) θαζψο εηζάγεη
πνιππινθφηεηα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη απαηηεί επηπιένλ δηαρείξηζε. Ζ ρξήζε
group policy γηα ηελ απηφκαηε ιήςε ησλ θξίζηκσλ ελεκεξψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ χπαξμε cache proxy server επαξθνχλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ.
Αθνινπζνχλ αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ξχζκηζε νξηζκέλσλ
δηαδεδνκέλσλ πξνγξακκάησλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Πε θάζε πεξίπησζε πξέπεη
λα εγθαζίζηαληαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία είηε είλαη ειεχζεξα πξνο ρξήζε ζην
ζρνιηθφ εξγαζηήξην, π.ρ. κε άδεηα GNU GPL, είηε πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία ην
ζρνιηθφ εξγαζηήξην έρεη πξνκεζεπηεί άδεηεο ρξήζεο.

1.7.1 7-zip (http://www.7-zip.org/)
Κηα ηθαλνπνηεηηθή θαη αλέμνδε ιχζε ζηελ ζπκπίεζε – απνζπκπίεζε αξρείσλ
πξνζθέξεη ε εθαξκνγή 7-zip. Απνηειεί ειεχζεξν ινγηζκηθφ πνπ δηαλέκεηαη θάησ
απφ ηελ „GNU Lesser General Public License‟. Δγθαζίζηαηαη εχθνια ζχκθσλα κε ηηο
αθφινπζεο νδεγίεο (έθδνζε 4.42).

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνεπηιεγκέλνο θάθεινο εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 34 – 7-zip: Οξηζκόο θαθέινπ εγθαηάζηαζεο


Νινθιεξψλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο.

Δηθόλα 35 – 7-zip: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο
Αθνχ μεθηλήζεηε ην 7-zip file manager απφ ην menu «Δξγαιεία/Οπζκίζεηο»,
ελεξγνπνηείηαη ηε ξχζκηζε φινη νη ηχπνη αξρείσλ λα αλνίγνπλ κε ην 7-zip.

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Δηθόλα 36 Δλεξγνπνίεζε ηύπσλ αξρείσλ γηα ην 7-zip
Ρν πξνθαζνξηζκέλν format ζπκπίεζεο ηεο εθαξκνγήο είλαη ην 7z. Ρελ πξψηε θνξά
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπκπίεζε πξνηείλεηαη λα γίλεη επηινγή ηνπ format zip,
ξχζκηζε κε ηελ νπνία ζα ιεηηνπξγεί ζην εμήο ε εθαξκνγή.

Δηθόλα 37 Δπηινγή ηνπ format zip
Ξιενλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο 7-zip είλαη ε δπλαηφηεηα απνζπκπίεζεο αξρείσλ απφ
δηαθνξεηηθά format απφ ην zip, φπσο γηα παξάδεηγκα ην format rar.

1.7.2 Symantec Antivirus Corporate Edition (http://www.symantec.com/)
Ζ πξνζηαζία απφ ηνπο ηνχο ζηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα επηηπγράλεηαη κε ρξήζε
εθαξκνγψλ, πνπ ζπλήζσο εθκεηαιιεχνληαη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ εξγαζηεξίσλ.

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Πηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ εγθαζίζηαηαη ην θχξην κέξνο ηεο
εθαξκνγήο απφ φπνπ γίλεηαη ζπλνιηθά θαη ε δηαρείξηζή ηεο.
Ζ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θαη ξχζκηζεο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ
επξέσο δηαδεδνκέλε εθαξκνγή Symantec Antivirus Corporate Edition (έθδνζε 8).
Ρν ινγηζκηθφ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί αλ έρεη αγνξαζηεί γηα ρξήζε ζην εξγαζηήξην.
Ξξαγκαηνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο ξπζκίζεηο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηε
αλαλέσζε ηνπ ινγηζκηθνχ (signatures & patches) απφ ηνλ εμππεξεηεηή θαη
πξνψζεζή ηνπο ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Απηφκαηα ειέγρνληαη φια ηα αξρεία ζηα
νπνία γίλεηαη κε θάπνην ηξφπν πξνζπέιαζε απφ ην ρξήζηε.


Δκθαλίδεηαη ην αξρηθφ κελνχ κε ηηο θχξηεο επηινγέο. Θαηαξρήλ
πξαγκαηνπνηείηαη εγθαηάζηαζε ηνπ θπξίσο ηκήκαηνο ηεο εθαξκνγήο
(„Install Symantec Antivirus‟).

Δηθόλα 38 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Αξρηθό κελνύ εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Απφ ην επφκελν κελνχ επηιέγεηαη λα εγθαηαζηαζεί ε έθδνζε ηεο
εθαξκνγήο, πνπ ηαηξηάδεη ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ
(„Deploy Antivirus Server‟).

Δηθόλα 39 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Δπηινγή παθέηνπ antivirus


Μεθηλά ν νδεγφο εγθαηάζηαζεο θαη επηιέγεηαη ε εμαξρήο εγθαηάζηαζε ηνπ
ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ εξγαζηεξίνπ.

Δηθόλα 40 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Δθθίλεζε νδεγνύ εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Γίλεηαη απνδεθηή ε άδεηα ρξήζεο.

Δηθόλα 41 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Άδεηα ρξήζεο


Δπηιέγεηαη λα εγθαηαζηαζεί κφλν ην θπξίσο ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο
(server program). Ζ ππεξεζία εηδνπνίεζεο (alert management system) δελ
έρεη εθαξκνγή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.

Δηθόλα 42 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Δπηινγή ζπληζησζώλ εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Δπηιέγεηαη θαη πξνζηίζεηαη ν εμππεξεηεηήο ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ,
ψζηε λα εγθαηαζηαζεί ζε απηφλ ε εθαξκνγή.

Δηθόλα 43 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Δπηινγή εμππεξεηεηή


Γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνεπηιεγκέλνο θάθεινο εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 44 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Οξηζκόο θαθέινπ εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Πην group πνπ ζρεκαηίδεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Symantec Antivirus
δίλεηαη ην φλνκα „School‟.

Δηθόλα 45 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Ολνκαζία group


Γίλεηαη απνδεθηφ ην κήλπκα θαη δεκηνπξγείηαη ην group κε ηελ νλνκαζία
πνπ επηιέρζεθε.

Δηθόλα 46 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Γεκηνπξγία group

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Νξίδεηαη ν θσδηθφο αζθαιείαο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ group. Πην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ δελ ζεσξείηαη θξίζηκν απηφ ην επηπιένλ επίπεδν αζθαιείαο,
ζπλεπψο γηα επθνιία νξίδεηαη θνηλφο θσδηθφο ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο
„school‟.

Δηθόλα 47 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Οξηζκόο θσδηθνύ αζθαιείαο


Ζ επηινγή ηξφπνπ εθθίλεζεο αθνξά πεξηβάιινληα NetWare θαη δελ έρεη
αμία ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.

Δηθόλα 48 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Μέζνδνο εθθίλεζεο γηα NetWare servers

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Δκθαλίδεηαη κήλπκα ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ
Symantec System Center γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο. Ζ εγθαηάζηαζε
απηνχ ηνπ ηκήκαηνο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.

Δηθόλα 49 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Δλεκεξσηηθό κήλπκα


Δκθαλίδνληαη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα groups θαη ηνπο
θσδηθνχο αζθαιείαο ηνπο.

Δηθόλα 50 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Δλεκεξσηηθό κήλπκα
Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Ίζσο εκθαληζηεί κήλπκα ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ελεκέξσζεο
εθαξκνγήο κε ηνπο λένπο νξηζκνχο ηψλ (virus definitions).

ηεο

Δηθόλα 51 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Old virus definition file


Κεηά απφ ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα νινθιεξψλεηαη ε εγθαηάζηαζε.

Δηθόλα 52 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο


Δθηειείηαη άκεζα ε εθαξκνγή, ψζηε λα ελεκεξσζεί κε ηνπο λένπο νξηζκνχο
ηψλ.

Δηθόλα 53 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Δθηέιεζε εθαξκνγήο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Εεηείηαη ν θσδηθφο αζθαιείαο.

Δηθόλα 54 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Δηζαγσγή θσδηθνύ αζθαιείαο


Δκθαλίδεηαη ε θχξηα νζφλε ηεο εθαξκνγήο, φπνπ επηιέγεηαη λα γίλεη
αλαλέσζε ηνπ αξρείνπ νξηζκνχ ηψλ (liveupdate)

Δηθόλα 55 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Αξρηθή νζόλε εθαξκνγήο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Δπηιέγεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία γηα φια ηα εγθαηεζηεκέλα
πξντφληα ηεο Symantec.

Δηθόλα 56 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Δθηέιεζε liveupdate


Νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο.

Δηθόλα 57 – Symantec Antivirus Corporate Edition: Οινθιήξσζε liveupdate

1.7.3 Spybot Search & Destroy (http://www.safer-networking.org/)
Θάπνηα εθαξκνγή πξνζηαζίαο απφ δηάθνξεο κνξθέο επηβιαβνχο ινγηζκηθνχ
(δηαθεκηζηηθφ, θαηαζθνπεπηηθφ θιπ) είλαη θαιφ λα εγθαζίζηαηαη ζηνλ εμππεξεηεηή
θαη ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Ρν „Spybot Search & Destroy‟ πξνζθέξεηαη δσξεάλ
θαη απνηειεί αμηφπηζηε ιχζε γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ. Ζ
εγθαηάζηαζε θαη ε ξχζκηζή ηνπ (έθδνζε 1.4) πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Δπηιέγεηαη ε αγγιηθή σο ε γιψζζα εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 58 – Spybot S&D: Δπηινγή γιώζζαο εγθαηάζηαζεο


Κεηά ην θιείζηκν
εγθαηάζηαζεο.

φισλ

ησλ

εθαξκνγψλ

ζπλερίδεηαη

ε

δηαδηθαζία

Δηθόλα 59 – Spybot S&D: Οδεγόο εγθαηάζηαζεο


Γίλεηαη επηινγή ηνπ radio button „I accept the agreement‟.

Δηθόλα 60 – Spybot S&D: License Agreement

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνεπηιεγκέλνο θάθεινο εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 61 – Spybot S&D: Οξηζκόο θαθέινπ εγθαηάζηαζεο


Δπηιέγεηαη ε πιήξεο εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο.

Δηθόλα 62 – Spybot S&D: Δπηινγή ζηνηρείσλ εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Γεκηνπξγνχληαη ζπληνκεχζεηο ζην menu «Έλαξμε».

Δηθόλα 63 – Spybot S&D: Γεκηνπξγία ζπληνκεύζεσλ


Γελ επηιέγεηαη ε δεκηνπξγία ζπληνκεχζεσλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο
(desktop & quick launch) θαη παξακέλεη ελεξγνπνηεκέλε ε πξνζηαζία ηνπ
Internet Explorer (SDHelper).

Δηθόλα 64 – Spybot S&D: Δπηπιένλ επηινγέο εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Διέγρνληαη νη επηινγέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζπλερίδεηαη ε
δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 65 – Spybot S&D: Δπηζθόπεζε επηινγώλ εγθαηάζηαζεο


Νινθιεξψλεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη επηιέγεηαη ε άκεζε εθηέιεζε ηεο
εθαξκνγήο.

Δηθόλα 66 – Spybot S&D: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο


Απνδνρή ηεο ελεκέξσζεο γηα ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο απφ ηε ρξήζε ηεο
εθαξκνγήο.

Δηθόλα 67 – Spybot S&D: Δλεκεξσηηθό κήλπκα

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Θξαηείηαη αληίγξαθν αζθαιείαο ηνπ κεηξψνπ ηνπ ζπζηήκαηνο (registry
backup) γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ.

Δηθόλα 68 – Spybot S&D: Registry backup


Πηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη αλαδήηεζε γηα ελεκεξσκέλεο εθδφζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.

Δηθόλα 69 – Spybot S&D: Αλαδήηεζε ελεκεξσκέλσλ εθδόζεσλ

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Αθνινπζεί ε ιήςε φζσλ ελεκεξσκέλσλ εθδφζεσλ εληνπίζηεθαλ.

Δηθόλα 70 – Spybot S&D: Λήςε ελεκεξσκέλσλ εθδόζεσλ


Δπηιέγεηαη ε „πξνζηαζία‟ (immunization) ηνπ ζπζηήκαηνο.

Δηθόλα 71 – Spybot S&D: Immunization


Ρέινο, επηιέγεηαη ε εθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθείκελνπ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ απνδνηηθή ρξήζε ηνπ.

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Αλ θξηζεί ζθφπηκν κπνξεί λα γίλεη αλάγλσζε ησλ δηαζέζηκσλ ελεκεξσηηθψλ
θεηκέλσλ (tutorial & help file).

Δηθόλα 72 – Spybot S&D: Δθθίλεζε πξνγξάκκαηνο

1.7.4 Ahead Nero (http://www.nero.com/)
Πηνπο ππνινγηζηέο πνπ δηαζέηνπλ ζπζθεπή εγγξαθήο (ζπλήζσο ν εμππεξεηεηήο
ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη απφ ην 2006 θαη κεηά ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο) είλαη
απαξαίηεηε θάπνηα εθαξκνγή πνπ ζα αμηνπνηήζεη ηε ζπζθεπή. Ηδηαίηεξα
δηαδεδνκέλε είλαη ε εθαξκνγή ηεο Ahead „Nero‟. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο έθδνζεο
6 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αθφινπζεο νδεγίεο. Ζ εγθαηάζηαζε λεφηεξσλ
εθδφζεσλ είλαη παξφκνηα.


Κεηά ηε δηαδηθαζία απνζπκπίεζεο μεθηλά ν νδεγφο εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 73 – Nero 6: Οδεγόο εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Γίλεηαη απνδεθηή ε άδεηα ρξήζεο.

Δηθόλα 74 – Nero 6: License agreement


Δηζάγνληαη ηα ζηνηρεία ρξήζηε. Ξξνηείλεηαη λα δηαηεξεζνχλ νη
πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ
Windows. Δπίζεο, γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνεπηιεγκέλνο θάθεινο
εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 75 – Nero 6: Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ρξήζηε & νξηζκόο θαθέινπ εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ρσξίο λα επηιέγεηαη θακία
ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ην Nero StartSmart.

Δηθόλα 76 – Nero 6: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο
Πηε ζπλέρεηα είλαη απαξαίηεηε ε αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο κε ηελ εγθαηάζηαζε
ηνπ θαηάιιεινπ αξρείνπ (update). Ρν εθηειέζηκν αξρείν αλαβάζκηζεο ηεο
εθαξκνγήο δηαηίζεηαη ειεχζεξα ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο.


Κεηά ηε δηαδηθαζία απνζπκπίεζεο μεθηλά ν νδεγφο εγθαηάζηαζεο ηεο
αλαβαζκηζκέλεο έθδνζεο.

Δηθόλα 77 – Nero 6: Οδεγόο εγθαηάζηαζεο αλαβαζκηζκέλεο έθδνζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Διέγρεηαη ε παξνχζα έθδνζε θαη επηιέγεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ελεκέξσζε
ζηε λεφηεξε.

Δηθόλα 78 – Nero 6: Δλεκέξσζε εθαξκνγήο


Γίλεηαη απνδεθηή ε άδεηα ρξήζεο.

Δηθόλα 79 – Nero 6: Απνδνρή άδεηαο ρξήζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Δηζάγνληαη μαλά ηα ζηνηρεία ρξήζηε. Ξξνηείλεηαη λα δηαηεξεζνχλ νη
πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ
Windows. Δπίζεο, γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνεπηιεγκέλνο θάθεινο
εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 80 – Nero 6: Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ρξήζηε & νξηζκόο θαθέινπ εγθαηάζηαζεο


Νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ρσξίο λα επηιέγεηαη θακία
ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ην Nero StartSmart.

Δηθόλα 81 – Nero 6: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο
Πηε ζπλέρεηα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ παθέηνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ θαηάιιεινπ αξρείνπ (greek language pack). Ρν γισζζηθφ
παθέην δηαηίζεηαη ειεχζεξα ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο θαη
πξέπεη λα είλαη αθξηβψο ίδηαο έθδνζεο κε ην αξρείν ηεο αλαβάζκηζεο πνπ κφιηο
εθαξκφζηεθε.
Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Μεθηλά ν νδεγφο εγθαηάζηαζεο ηνπ γισζζηθνχ παθέηνπ.

Δηθόλα 82 – Nero 6: Οδεγόο εγθαηάζηαζεο γισζζηθνύ παθέηνπ


Γίλεηαη απνδεθηή ε άδεηα ρξήζεο.

Δηθόλα 83 – Nero 6: Απνδνρή άδεηαο ρξήζεο γισζζηθνύ παθέηνπ

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Νινθιεξψλεηαη ν νδεγφο εγθαηάζηαζεο ηνπ γισζζηθνχ παθέηνπ.

Δηθόλα 84 – Nero 6: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο γισζζηθνύ παθέηνπ

1.7.5 Irfanview (http://www.irfanview.com/)
Γηα ηελ επηζθφπεζε εηθφλσλ θαη γηα ηελ ζέαζε άιισλ πνιπκεζηθψλ αξρείσλ
γεληθφηεξα είλαη ρξήζηκν θάπνην εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα. Ρν „Irfanview‟ είλαη
δσξεάλ ινγηζκηθφ πνπ ζεσξείηαη θνξπθαίν ζηελ θαηεγνξία ηνπ. Πηνπο
ππνινγηζηέο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί κε απιφ ηξφπν
αθνινπζψληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία (έθδνζε 3.99).


Δπηιέγεηαη ε δεκηνπξγία ζπληνκεχζεσλ ζην Start menu γηα φινπο ηνπο
ρξήζηεο. Γελ εγθαζίζηαηαη θαλέλα απφ ην eBay options θαη γίλεηαη
απνδεθηφο ν πξνεπηιεγκέλνο θάθεινο εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 85 – Irfanview: Οξηζκόο παξακέηξσλ εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Ζ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζπλερίδεηαη κε ηελ αλάγλσζε ησλ λέσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο ηεο εθαξκνγήο.

Δηθόλα 86 – Irfanview: Νέα ραξαθηεξηζηηθά έθδνζεο


Δπηιέγεηαη ε εμ‟ νξηζκνχ εκθάληζε φισλ ησλ εηθφλσλ („Images only‟) κε
ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Δηθόλα 87 – Irfanview: Extensions association

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Δπηιέγεηαη ε κε εγθαηάζηαζε ηνπ Google Desktop Search:

Δηθόλα 88 Με εγθαηάζηαζε ηνπ Google Desktop Search


Ζ εγθαηάζηαζε
επηιέρζεθαλ.

πξαγκαηνπνηείηαη

κε

βάζε

ηηο

παξακέηξνπο

πνπ

Δηθόλα 89 – Irfanview: Πξαγκαηνπνίεζε εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Γίλεηαη απνδεθηή ε επηινγή ηνπ Irfanview σο ην πξφγξακκα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ αξρείσλ.

Δηθόλα 90 – Irfanview: Δπηβεβαίσζε αιιαγήο file associations


Νινθιεξψλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο.

Δηθόλα 91 – Irfanview: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο
Πηε ζπλέρεηα είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε νξηζκέλσλ επεθηάζεσλ ηεο εθαξκνγήο
(Irfanview plugins) πνπ δηεπξχλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Νη
επεθηάζεηο δηαηίζεληαη ζε αλεμάξηεην αξρείν, πνπ εγθαζίζηαηαη γξήγνξα ζχκθσλα
κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο.

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Δπηιέγεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ plugins.

Δηθόλα 92 – Irfanview: Δγθαηάζηαζε plugins


Νινθιεξψλεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ επεθηάζεσλ ηεο εθαξκνγήο.

Δηθόλα 93 – Irfanview: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο plugins

1.7.6 Adobe Reader CE (http://www.adobe.com/)
Γηα ηελ αλάγλσζε ησλ αξρείσλ pdf είλαη απαξαίηεηε θάπνηα έθδνζε ηεο δσξεάλ
εθαξκνγήο Adobe Reader. Αθνινπζεί πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο
ηεο έθδνζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε εμειιεληζκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο (7.0.5).

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Κεηά απφ αλακνλή αξθεηψλ δεπηεξνιέπησλ εκθαλίδεηαη ε αξρηθή νζφλε
ηεο εγθαηάζηαζεο

Δηθόλα 94 – Adobe Reader: Αξρηθή νζόλε εγθαηάζηαζεο


Ζ εγθαηάζηαζε
κελχκαηνο.

ζπλερίδεηαη

κε

ηελ

αλάγλσζε

ηνπ

ελεκεξσηηθνχ

Δηθόλα 95 – Adobe Reader: Οδεγόο εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνεπηιεγκέλνο θάθεινο εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 96 – Adobe Reader: Οξηζκόο θαθέινπ εγθαηάζηαζεο


Ζ εγθαηάζηαζε
επηιέρζεθαλ.

πξαγκαηνπνηείηαη

κε

βάζε

ηηο

παξακέηξνπο

πνπ

Δηθόλα 97 – Adobe Reader: Πξαγκαηνπνίεζε εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Νινθιεξψλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο.

Δηθόλα 98 – Adobe Reader: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο

1.7.7 Mozilla Firefox (http://www.mozilla.org/)
Ζ πεξηήγεζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ κπνξεί λα γίλεηαη κε εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ
επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηεο απφ ηνλ Internet Explorer πνπ πεξηέρεηαη ζην
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (π.ρ. ρξήζε θαξηειψλ –Tabs- ζε ζρέζε κε ηνλ ΗΔ6, πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ζε πνιιά Πρνιηθά Δξγαζηήξηα ή ν απηφκαηνο νξζνγξαθηθφο
έιεγρνο ειιεληθήο γιψζζαο θαηά ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε θφξκεο). Ζ
εμειιεληζκέλε έθδνζε ηνπ Mozilla Firefox κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο.


Δκθαλίδεηαη ε εηζαγσγηθή νζφλε ηνπ νδεγνχ εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 99 – Mozilla Firefox: Δθθίλεζε νδεγνύ εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Γίλεηαη απνδεθηή ε άδεηα ρξήζεο.

Δηθόλα 100 – Mozilla Firefox: Απνδνρή όξσλ άδεηαο ρξήζεο


Δπηιέγεηαη πξνζαξκνζκέλε εγθαηάζηαζε.

Δηθόλα 101 – Mozilla Firefox: Δπηινγή ηύπνπ εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Γελ επηιέγεηαη θαλέλα πξφζζεην ζηνηρείν γηα εγθαηάζηαζε, θαζψο δελ
θξίλεηαη απαξαίηεην ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.

Δηθόλα 102 – Mozilla Firefox: Δπηινγή πξόζζεησλ ζηνηρείσλ


Νξίδεηαη ν θάθεινο εγθαηάζηαζεο

Δηθόλα 103 – Mozilla Firefox: Οξηζκόο θαθέινπ εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Γεκηνπξγνχληαη ζπληνκεχζεηο ζην θάθειν „Ξξνγξάκκαηα‟ ηνπ κελνχ
„Έλαξμε‟.

Δηθόλα 104 – Mozilla Firefox: Οξηζκόο ζπληνκεύζεσλ


Δπηιέγεηαη ν θάθεινο ηνπ κελνχ έλαξμεο.

Δηθόλα 105 – Mozilla Firefox: επηινγή θαθέινπ κελνύ έλαξμεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Νινθιεξψλεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη επηιέγεηαη λα γίλεη εθθίλεζε ηνπ Mozilla
Firefox γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ηειεπηαίεο ξπζκίζεηο.

Δηθόλα 106 – Mozilla Firefox: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο

1.7.8 Αναπαπαγυγή multimedia
Γηα ηελ αλαπαξαγσγή πιηθνύ multimedia ζπλίζηαηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ αθόινπζσλ
πξνγξακκάησλ:
Adobe Flash Player (ρσξίο ην ζπλνδεπηηθό ινγηζκηθό Google Desktop)
Real
Player
(Δλεξγνπνίεζε
κόλν
ηνπ
εξγαιείνπ
Tools/Preferences/General – On Startup Display “Player Only”).

αλαπαξαγσγήο

QuickTime (ρσξίο ην ζπλνδεπηηθό ινγηζκηθό iTunes).

1.7.9 Microsoft Office
Η εγθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, πξνζέρνληαο
λα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο εγθαηάζηαζε, ώζηε ζηνπο ρξήζηεο λα είλαη δηαζέζηκα όια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο, ρσξίο ηελ αλάγθε λα ηνπνζεηεζεί εθ ησλ πζηέξσλ ην cd γηα
ηελ ελεξγνπνίεζε επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθώλ.

1.7.10

OpenOffice.org (http://www.openoffice.org/)

Ρν OpenOffice είλαη έλα νινθιεξσκέλν παθέην εθαξκνγψλ γξαθείνπ αλνηρηνχ
θψδηθα. Ξξνζθέξεη έλα πιήξσο εμειιεληζκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε ειιεληθφ
νξζνγξάθν, ζεζαπξφ θαη ζπιιαβηζηή. Ρν κεδεληθφ θφζηνο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ην θαζηζηνχλ ελδηαθέξνπζα επηινγή ζηα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ ζρνιείσλ.
Ξξφζβαζε ζηελ πιένλ πξφζθαηε ειιεληθή έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ ππάξρεη απφ ην
http://el.openoffice.org/ ή απφ ην δηθηπαθφ ηφπν http://www.ellak.gr/. Πηε
ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηεο έθδνζεο 2.1:
Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro

75/108

πνέξγν 17

Ρερληθφο Πχκβνπινο πΔΞΘ 2007/ΔΑΗΡ



Μεθηλά ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο.



Δπηιέγεηαη ν θάθεινο απνζπκπίεζεο ησλ αξρείσλ πξνο εγθαηάζηαζε.



Μεθηλά ε εγθαηάζηαζε ησλ απνζπκπηεζκέλσλ αξρείσλ.
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Ξξαγκαηνπνηείηαη απνδνρή ηεο άδεηαο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ.



Δηζάγνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ θαη ην φλνκα ηνπ ρξήζηε (αλ θαη ην
ηειεπηαίν δελ θξίλεηαη απαξαίηεην).
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Ξξαγκαηνπνηείηαη πξνζαξκνζκέλε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.



Δπηζθφπεζε ησλ ζηνηρείσλ εγθαηάζηαζεο.
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Δπηιέγεηε ην απηφκαην άλνηγκα ησλ αξρείσλ γξαθείνπ πνπ δεκηνπξγνχληαη
απφ ηελ εθαξκνγή Microsoft Office, εθφζνλ ην OpenOffice.org είλαη ε
κνλαδηθή εθαξκνγή επεμεξγαζίαο αξρείσλ γξαθείνπ. Αλ επηζπκείηε ηα
αξρεία ηνπ Microsoft Office λα ηα επεμεξγάδεζηε κε ηελ εθαξκνγή Microsoft
Office, αθήλεηε απελεξγνπνηεκέλεο ηηο αθφινπζεο εθαξκνγέο.



Έλαξμε ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο OpenOffice.org, ζχκθσλα κε ηηο
ξπζκίζεηο πνπ έρεηε επηιέμεη.

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ OpenOffice.org.

1.7.11

Symantec Ghost Corporate Edition (http://www.symantec.com/)

Πηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ είλαη εγθαηεζηεκέλε θάπνηα έθδνζε
ηεο εθαξκνγήο Symantec Ghost γηα ηε ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη ηε
γξήγνξε επαλαθνξά ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε.
Ππλήζσο γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη νη

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro

80/108

πνέξγν 17
ζηαζκνί εξγαζίαο εμαξηψληαη
εγθαηεζηεκέλε ε εθαξκνγή.

Ρερληθφο Πχκβνπινο πΔΞΘ 2007/ΔΑΗΡ
απφ

ηνλ

εμππεξεηεηή

ζηνλ

νπνίν

είλαη

Αθνινπζνχλ νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο έθδνζεο 8 αλ ε εθαξκνγή έρεη
αγνξαζηεί γηα ρξήζε ζην εξγαζηήξην.


Δκθαλίδεηαη ε αξρηθή νζφλε ηεο εγθαηάζηαζεο, φπνπ επηιέγεηαη λα
μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο („Install Symantec Ghost
Corporate Edition‟).

Δηθόλα 107 – Symantec Ghost Corporate Edition: Αξρηθή νζόλε εγθαηάζηαζεο


Δπηιέγεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο βαζηθήο θνλζφιαο
εξγαιείσλ („Install Console and Standard Tools‟).

θαη

ησλ

ηππηθψλ

Δηθόλα 108 – Symantec Ghost Corporate Edition: Δπηινγή ηκεκάησλ εγθαηάζηαζεο
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Γίλεηαη εθθίλεζε ηνπ νδεγνχ εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 109 – Symantec Ghost Corporate Edition: Δθθίλεζε νδεγνύ εγθαηάζηαζεο


Γίλεηαη απνδεθηή ε άδεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο.

Δηθόλα 110 – Symantec Ghost Corporate Edition: License agreement

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Δκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ,
πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηέο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο
εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 111 – Symantec Ghost Corporate Edition: Γηθαίσκα ρξήζεο ινγηζκηθνύ


Γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ νδεγφ ρξήζεο, πνπ πεξηέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο
γηα ηελ εθαξκνγή.

Δηθόλα 112 – Symantec Ghost Corporate Edition: Δλεκεξσηηθό κήλπκα

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro

83/108

πνέξγν 17



Ρερληθφο Πχκβνπινο πΔΞΘ 2007/ΔΑΗΡ

Δηζάγνληαη ηα ζηνηρεία ρξήζηε. Ξξνηείλεηαη λα δηαηεξεζνχλ νη
πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ
Windows.

Δηθόλα 113 – Symantec Ghost Corporate Edition: Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ρξήζηε


Δπηιέγεηαη ν θάθεινο εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 114 – Symantec Ghost Corporate Edition: Δπηινγή θαθέινπ εγθαηάζηαζεο
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Δπηιέγεηαη ε πιήξεο εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο.

Δηθόλα 115 – Symantec Ghost Corporate Edition: Δπηινγή ζπληζησζώλ εγθαηάζηαζεο


Γεκηνπξγείηαη έλαο ινγαξηαζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο
πνπ αλήθνπλ ζην domain. Ξξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη
πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο.

Δηθόλα 116 – Symantec Ghost Corporate Edition: Οξηζκόο δηαρεηξηζηηθνύ ινγαξηαζκνύ

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Αλ έρεη επηβεβαησζεί πσο έρνπλ γίλεη νξζέο επηινγέο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε
δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 117 – Symantec Ghost Corporate Edition: Δπηβεβαίσζε εγθαηάζηαζεο


Γλσζηνπνηείηαη πσο ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο έρεη νινθιεξσζεί.

Δηθόλα 118 – Symantec Ghost Corporate Edition: Οινθιήξσζε δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Νινθιεξψλεηαη ν νδεγφο εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 119 – Symantec Ghost Corporate Edition: Σεξκαηηζκόο νδεγνύ εγθαηάζηαζεο

1.7.12

MS ISA Server 2000 (http://www.microsoft.com/isaserver/)

Πε νξηζκέλα ζρνιηθά εξγαζηήξηα εγθαζίζηαηαη ν proxy server ηεο Microsoft γηα
επηηάρπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Κε ηελ ππεξεζία πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή είλαη δπλαηή ε πξνζπέιαζε
ηζηνζειίδσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ, ρσξίο λα
θαηαλαιψλεηαη πνιχηηκν εχξνο δψλεο. Ρν ελζσκαησκέλν θξάγκα αζθαιείαο
(firewall) δελ αμηνπνηείηαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ, θαζψο
παξέρεηαη αλάινγε πξνζηαζία απφ ην δξνκνινγεηή ηεο κνλάδαο θαη απφ ην ΞΠΓ.
Ζ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ MS ISA Server 2000 θαη ε πξνηεηλφκελε ξχζκηζή
ηνπ γηα βέιηηζηε ιεηηνπξγία πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. Πεκεηψλεηαη πσο ιφγσ ηεο
χπαξμεο Windows 2000 Server απαηηνχληαη νξηζκέλεο εηδηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ
ζσζηή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο.

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Δκθαλίδεηαη ε αξρηθή νζφλε εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 120 – MS ISA Server 2000: Αξρηθή νζόλε εγθαηάζηαζεο



Γίλεηαη εθθίλεζε ηνπ νδεγνχ εγθαηάζηαζεο (setup wizard).

Δηθόλα 121 – MS ISA Server 2000: Οδεγόο εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro

88/108

πνέξγν 17



Ρερληθφο Πχκβνπινο πΔΞΘ 2007/ΔΑΗΡ

Ζ εγθαηάζηαζε μεθηλά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ αξηζκνχ-θιεηδηνχ πξντφληνο.

Δηθόλα 122 – MS ISA Server 2000: Δηζαγσγή αξηζκνύ-θιεηδηνύ (product key)


Δκθαλίδεηαη ελεκεξσηηθφ κήλπκα γηα ηνλ θσδηθφ
ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξίπησζε ηερληθήο ππνζηήξημεο.

πνπ

κπνξεί

λα

Δηθόλα 123 – MS ISA Server 2000: Δλεκεξσηηθό κήλπκα
Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Γίλεηαη απνδεθηή ε άδεηα ρξήζεο.

Δηθόλα 124 – MS ISA Server 2000: Απνδνρή όξσλ άδεηαο ρξήζεο


Δπηιέγεηαη ε παξακεηξνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο („custom setup‟) θαη
γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνεπηιεγκέλνο θάθεινο εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 125 – MS ISA Server 2000: Δπηινγή κεζόδνπ θαη νξηζκόο θαθέινπ εγθαηάζηαζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Δπηιέγνληαη φιεο νη ζπληζηψζεο (components), ψζηε λα κελ απαηηεζεί
κειινληηθά ην cd εγθαηάζηαζεο αλ είλαη επηζπκεηέο επηπιένλ
ιεηηνπξγηθφηεηεο.

Δηθόλα 126 – MS ISA Server 2000: Δπηινγή ζπληζησζώλ εγθαηάζηαζεο


Νξίδεηαη λα ιεηηνπξγεί ν MS ISA Server ζε cache mode, ψζηε λα
απνζεθεχεη πξνζσξηλά ηελ πιεξνθνξία πνπ πξνζπειαχλνπλ νη ρξήζηεο
κέζσ δηαδηθηχνπ. Γελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζε integrated
mode, θαζψο ηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ
δξνκνινγεηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηνπ ΞΠΓ.

Δηθόλα 127 – MS ISA Server 2000: Δπηινγή ηύπνπ ιεηηνπξγίαο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Νξίδεηαη ε ηνπνζεζία απνζήθεπζεο ησλ πξνζσξηλψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη
ην κέγηζην κέγεζφο ηνπο. Αλ ππάξρεη δεχηεξνο ζθιεξφο δίζθνο γίλεηαη
ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάηκεζεο απνζήθεπζεο πξνζσξηλψλ αξρείσλ γηα
βειηίσζε ηεο απφδνζεο. Ρν κέγεζνο νξίδεηαη ηφηε λα είλαη ίζν κε ην 20%
ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο θαηάηκεζεο.

Δηθόλα 128 – MS ISA Server 2000: Οξηζκόο επηινγώλ cache


Γλσζηνπνηείηαη ε αλάγθε ελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο SMTP γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ message screener. Δπεηδή δελ γίλεηαη ρξήζε απηήο ηεο
δπλαηφηεηαο ηνπ ISA Server δελ ρξεηάδεηαη λα ελεξγνπνηεζεί ε ζρεηηθή
ππεξεζία.

Δηθόλα 129 – MS ISA Server 2000: Δλεκεξσηηθό κήλπκα


Ν νδεγφο γξήγνξεο ξχζκηζεο ηνπ MS ISA Server δελ είλαη απαξαίηεην λα
εθηειεζηεί άκεζα. Ξξνηείλεηαη λα ξπζκηζηεί ε ππεξεζία ζε κεηαγελέζηεξε
θάζε.

Δηθόλα 130 – MS ISA Server 2000: Δθθίλεζε νδεγνύ γξήγνξεο ξύζκηζεο

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 131 – MS ISA Server 2000: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο


Πηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ service pack 2
γηα ηνλ MS ISA Server 2000. Δθηειείηαη ην αξρείν ΄isasp2-ENU.exe΄ πνπ
κπνξεί λα ιεθζεί απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Microsoft θαη πξαγκαηνπνηείηαη
απνζπκπίεζε ησλ αξρείσλ εγθαηάζηαζεο ζε ηπραίν πξνζσξηλφ θάθειν.

Δηθόλα 132 – MS ISA Server 2000: Απνζπκπίεζε αξρείσλ service pack

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Γίλεηαη εθθίλεζε ηνπ νδεγνχ εγθαηάζηαζεο ηνπ service pack.

Δηθόλα 133 – MS ISA Server 2000: Οδεγόο εγθαηάζηαζεο service pack


Γίλεηαη απνδεθηή ε άδεηα ρξήζεο.

Δηθόλα 134 – MS ISA Server 2000: Απνδνρή όξσλ άδεηαο ρξήζεο service pack

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Δκθαλίδεηαη ελεκεξσηηθφ κήλπκα ζρεηηθά κε ηηο κεηαβνιέο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ζχζηεκα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ service pack.

Δηθόλα 135 – MS ISA Server 2000: Δλεκεξσηηθό κήλπκα


Ξξαγκαηνπνηείηαη
ππεξεζηψλ.

απηφκαηε

δηαθνπή

θαη

επαλεθθίλεζε

νξηζκέλσλ

Δηθόλα 136 – MS ISA Server 2000: Γηαθνπή θαη επαλεθθίλεζε ππεξεζηώλ


Νινθιεξψλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ service pack.

Δηθόλα 137 – MS ISA Server 2000: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο service pack

Αλ δνύκε ην παξαθάησ κήλπκα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Service Pack

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro
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Δηθόλα 138β – MS ISA Server 2000: Πξόβιεκα εγθαηάζηαζεο service pack

ηόηε πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε ηνλ IIS server από ηνλ Control Panel,
Programs, Add/Remove Windows Components επιλέγοςμε Internet

Add/Remove
Information
Services (IIS), επφκελν θαη ηέινο. Δγθαζηζηνχκε πάιη ην service pack γηα ηνλ IIS 2000 θαη κεηά
απεγθαζηζηνχκε πάιη ηνλ IIS.

Νη επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην feature pack 1 ηνπ ISA
Server, δελ είλαη απαξαίηεηεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ.
Νη MS ISA Server 2000 παξέρεη ξπζκίζεηο κέζα απφ ην εξγαιείν δηαρείξηζεο „ISA
Management‟, πνπ κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνλ ππεχζπλν
εξγαζηεξίνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ιεηηνπξγηθφηεηα.

1.7.12.1

Αστοματοποιημένη ρύθμιση σταθμών εργασίας

Πηνλ ISA Server κπνξνχλ λα γίλνπλ ξπζκίζεηο ψζηε:
1. Λα είλαη δπλαηή ε απηφκαηε ξχζκηζε ηνπ Internet Explorer ησλ
ζηαζκψλ εξγαζίαο ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ISA Server.
2. Λα είλαη δπλαηή ε απεπζείαο ζχλδεζε ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο κε ην
δηαδίθηπν ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ παξέρεηαη ε ζπγθεθξηκέλε
ππεξεζία (π.ρ. θαηαζηξνθή ηνπ εμππεξεηεηή).
Νη δεηνχκελεο ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ κε ρξήζε ηνπ Web Proxy
Autodiscovery Protocol (WPAD) θαη ξχζκηζε ηεο ππάξρνπζαο ππεξεζίαο DNS σο
εμήο:


Γίλεηαη εθθίλεζε ηεο θνλζφιαο δηαρείξηζεο ηεο ππεξεζίαο DNS (Start 
Programs  Administrative tools  DNS).

Δηθόλα 139 – MS ISA Server 2000: Ρύζκηζε ππεξεζίαο DNS
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Δπηιέγεηαη ε forward lookup zone ζηελ νπνία είλαη επηζπκεηή ε απηφκαηε
ξχζκηζε ηεο ππεξεζίαο proxy.

Δηθόλα 140 – MS ISA Server 2000: Ρύζκηζε ππεξεζίαο DNS


Γεκηνπξγείηαη λέν Alias (New Alias [CNAME]).

Δηθόλα 141 – MS ISA Server 2000: Ρύζκηζε ππεξεζίαο DNS
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Νξίδνληαη ην φλνκα ηνπ alias θαη ην πιήξεο φλνκα ηνπ εμππεξεηεηή.

Δηθόλα 142 – MS ISA Server 2000: Ρύζκηζε ππεξεζίαο DNS


Γίλεηαη εθθίλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο ηνπ ISA Server (Start 
Programs  Microsoft ISA Server  ISA Management).

Δηθόλα 143 – MS ISA Server 2000: Ρύζκηζε WPAD
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Δπηιέγνληαη νη ηδηφηεηεο ηνπ εμππεξεηεηή.

Δηθόλα 144 – MS ISA Server 2000: Ρύζκηζε WPAD


Δλεξγνπνηείηαη ε ρξήζε ηνπ WPAD πξσηνθφιινπ ζηε ζπλήζε ζχξα 80.

Δηθόλα 145 – MS ISA Server 2000: Ρύζκηζε WPAD
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Γεκηνπξγία θαλφλα “All Open Protocol Rule”. Γεκηνπξγνχκε κέζσ ηνπ ISA
Management Console έλαλ θαλφλα πνπ επηηξέπεη ηελ θπθινθνξία φισλ
ησλ πξσηνθφιισλ, θαζψο απφ ηνλ εμππεξεηεηή είλαη επηζπκεηή ε
ιεηηνπξγία proxy θαη φρη ν έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο ησλ δεδνκέλσλ.
1. Απφ ην ISA Management console αλνίγνπκε ην Servers and Arrays
θαη ην φλνκα ηνπ SERVER. Αλνίγνπκε ην Access Policy θαη κε δεμί
θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ ζην Protocol Rules επηιέγνπκε New/Rule.
2. Πηελ επφκελε νζφλε εηζάγνπκε φλνκα θαλφλα “All Open” ζην πεδίν
Protocol Rule name θαη επηιέγνπκε Next.
3. Δλεξγνπνηνχκε ηελ επηινγή Allow ζηε ζειίδα Rule Action θαη
επηιέγνπκε Next.
4. Δπηιέγνπκε “All IP traffic” ζηε ζειίδα Protocols θαη κεηά Next.

5. Απνδερφκαζηε ηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο, επηιέγνπκε Always ζηε ζειίδα
Schedule θαη επηιέγνπκε Next.
6. Δπηιέγνπκε “Any request” ζηε ζειίδα Client Type θαη επηιέγνπκε
Next.
7. Δπηιέγνπκε Finish ζηε ζειίδα Completing the New Protocol Rule
Wizard
Ζ ηειεπηαία ξχζκηζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε
ελεξγνπνίεζε ηεο απηφκαηεο ξχζκηζεο ηνπ Internet Explorer κε ρξήζε πνιηηηθήο
νκάδαο (automatic browser configuration). Γεκηνπξγείηαη έλα αληηθείκελν
πνιηηηθήο νκάδαο, πνπ έρεη ελεξγνπνηεκέλν κφλν ην ηκήκα ησλ ξπζκίζεσλ πνπ
αθνξά ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο. Δπηιέγεηαη κέζα
απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ε ηδηφηεηα „Disable Computer Configuration

Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2000 Server & Windows 2000 Pro

100/108

πνέξγν 17

Ρερληθφο Πχκβνπινο πΔΞΘ 2007/ΔΑΗΡ

Settings‟. Ρν αληηθείκελν εθαξκφδεηαη ζην OU „Accounts‟ γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη
ην δεηνχκελν γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ domain.


Γίλεηαη εθθίλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ
domain (Start  Programs  Administrative tools Active Directory Users
and Computers).

Δηθόλα 146 – MS ISA Server 2000: Γεκηνπξγία group policy


Δπηιέγνληαη νη ηδηφηεηεο ηνπ θαηάιιεινπ OU.

Δηθόλα 147 – MS ISA Server 2000: Γεκηνπξγία group policy
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Γεκηνπξγείηαη λέν αληηθείκελν νκάδαο κε φλνκα „Automatic browser
configuration‟ θαη γίλεηαη επεμεξγαζία ηνπ (edit).

Δηθόλα 148 – MS ISA Server 2000: Γεκηνπξγία group policy


Δπηιέγεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνιηηηθήο νκάδαο πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηελ απηφκαηε ξχζκηζε ηνπ Internet Explorer.

Δηθόλα 149 – MS ISA Server 2000: Γεκηνπξγία group policy
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Δπηιέγεηαη ην πεδίν „Automatically detect configuration settings‟

Δηθόλα 150 – MS ISA Server 2000: Γεκηνπξγία group policy

ηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην Firefox σο εθαξκνγή πινήγεζεο ζην
Γηαδίθηπν πξέπεη ζηα «Δξγαιεία/Δπηινγέο/Γηα πξνρσξεκέλνπο/Γίθηπν/ύλδεζε/Ρπζκίζεηο»
λα ελεξγνπνηεζεί ε επηινγή «Απηόκαηνο εληνπηζκόο ξπζκίζεσλ δηακεζνιαβεηή γηα απηό ην
δίθηπν» θαη λα γίλεη επαλεθθίλεζε ηνπ Firefox.

1.7.13

MBSA (http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx)

Ν Microsoft Baseline Security Analyzer επηηξέπεη λα ειεγρζεί ε αζθάιεηα ησλ
ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.
Αληρλεχεη επηθίλδπλεο ξπζκίζεηο θαη ειιείςεηο ζε φηη αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε
θξίζηκσλ εθδφζεσλ ζηα λεφηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηεο Microsoft θαη ζε κηα
ζεηξά δηαδεδνκέλσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ εθαξκνγψλ (Internet Explorer, MS
Office θιπ). Δπίζεο θαζνδεγεί ην ρξήζηε ηνπ εξγαιείνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ
απαξαίηεησλ βεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ. Ζ ηειεπηαία έθδνζε
(2.0.1) κπνξεί λα ιεθζεί απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Microsoft θαη εγθαζίζηαηαη
εχθνια ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο.
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Δκθαλίδεηαη ε εηζαγσγηθή νζφλε ηνπ νδεγνχ εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 151 – Microsoft Baseline Security Analyzer: Οδεγόο εγθαηάζηαζεο


Γίλεηαη απνδεθηή ε άδεηα ρξήζεο.

Δηθόλα 152 – Microsoft Baseline Security Analyzer: Απνδνρή όξσλ άδεηαο ρξήζεο
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Γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνεπηιεγκέλνο θάθεινο εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 153 – Microsoft Baseline Security Analyzer: Οξηζκόο θαθέινπ εγθαηάζηαζεο


Μεθηλά ε εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο επηινγέο.

Δηθόλα 154 – Microsoft Baseline Security Analyzer: Δθθίλεζε εγθαηάζηαζεο
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Νινθιεξψλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εξγαιείνπ.

Δηθόλα 155 – Microsoft Baseline Security Analyzer: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο

1.7.14
Windows Server Support Tools
(http://www.microsoft.com/downloads/)
Γηα ηε δηάγλσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ παξέρεηαη απφ ηε Microsoft κηα ζεηξά
εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιείνπ θαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ δηαρεηξηζηέο θαη νκάδεο ηερληθήο ππνζηήξημεο. Ξξέπεη λα
εγθαζίζηαηαη ε θαηάιιειε έθδνζε, αλάινγα κε ην Service Pack πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλν ζηνλ εμππεξεηεηή. Ζ ηειεπηαία έθδνζε (Windows Server 2000
Service Pack 4 Support Tools) κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο
Microsoft θαη εγθαζίζηαηαη εχθνια ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο.


Δκθαλίδεηαη ε εηζαγσγηθή νζφλε ηνπ νδεγνχ εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 156 – Windows 2000 Server Support Tools: Οδεγόο εγθαηάζηαζεο
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Γίλεηαη απνδεθηή ε άδεηα ρξήζεο.

Δηθόλα 157 – Windows 2000 Server Support Tools: Απνδνρή όξσλ άδεηαο ρξήζεο


Δηζάγνληαη ηα ζηνηρεία ρξήζηε. Ξξνηείλεηαη λα δηαηεξεζνχλ νη
πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ
Windows.

Δηθόλα 158 – Windows 2000 Server Support Tools: Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ρξήζηε
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Γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνεπηιεγκέλνο θάθεινο εγθαηάζηαζεο.

Δηθόλα 159 – Windows 2000 Server Support Tools: Οξηζκόο θαθέινπ εγθαηάζηαζεο


Νινθιεξψλεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ εξγαιείσλ.

Δηθόλα 160 – Windows 2000 Server Support Tools: Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο

1.7.15

Windows Server RK Tools

Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ δηαηίζεηαη κηα αθφκα ζεηξά εξγαιείσλ
(resource kit tools) απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο.
Δίλαη θαηάιιεια γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ηε δηαρείξηζε ηνπ Active Directory θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε
δηθηπαθψλ ξπζκίζεσλ ή ξπζκίζεσλ αζθαιείαο θ.α. Ρα εξγαιεία απηά είλαη
δηαζέζηκα απφ ην δηθηπαθφ ηφπν http://www.microsoft.com, σο κεκνλσκέλα
αξρεία.
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